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Превод от италиански език 

 

 

 

 

 

ЕТИЧЕН  

КОДЕКС  

 

Етичният кодекс е един от инструментите на  

корпоративната социална отговорност за  

насърчаване на добрите практики на поведение. 
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Етичният кодекс на Групата Хера е въведен през 2007г., и  

актуализиран след това през 2010г., 2013г., 2016г. и 2019г. 

 

 

Настоящото пето издание на Кодекса бе одобрено от  

Съвета на Директорите на Хера С.п.А. на 18 декември 2019г.  
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Писмо до всички служители  

на Групата Хера 

 
Хера иска да бъде най-добрата италианска мултиютилити компания за нашите клиенти, 

служители и акционери. Това е началото на нашата мисия, която още от 2006г. – 

годината на нейното дефиниране, направлява ежедневната ни дейност и вдъхновява 

определянето на нови цели за бъдещето. 

 

Нашите ценности и принципи ни водят и ще ни водят винаги към постигането на 

нашата мисия и са опорната точка, около която се завърта Етичният ни кодекс, който се 

задължихме да преразглеждаме на всеки три години и който ви представяме днес в 

неговото пето издание. Радваме се да подчертаем, че този нов Кодекс показва по още 

по-актуален начин поведенията, които трябва да следваме, как трябва да извършваме 

нашите дейности и нашите отговорности към заинтересованите страни. 

  

Устойчивост и споделена стойност, зачитане на различията и приобщаване, взаимно 

сътрудничество и съдействие, непрекъснатост на услугите и дигитална иновация, 

възстановяване на околната среда и кръгова икономика – това са някои от новите 

концепции, които характеризират този Кодекс. Всеки негов член е резултат от участие, 

опит, ангажираност и страст към това, което правим и те трябва да представляват за 

нас неотменни отправни точки. Специална благодарност към онези от вас, които 

допринесоха за тази четвърта актуализация: убедени сме, че активното участие на 

служителите е отличителна характеристика на поетия от нас път. 

 

Приемането на Етичния кодекс е неразделна част от работата в Хера и ни позволява да 

увеличим нашата вътрешна сплотеност и да сме по-ефективни в изпълнението на 

дейността ни,  показвайки единен и ясен имидж. 

 

От ангажираността на всички нас зависи репутацията и успеха на нашата компания. 

 

 

 

Болоня, 18 декември 2019 г. 

 

  

 

Томазо Томази ди Виняно    Стефано Вениер 

Изпълнителен Президент    Изпълнителен  Директор 
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История на Кодекса 
 

Настоящото пето издание на Етичния кодекс е резултат на преразглеждане, което 

ангажира – както и в предходните години – голяма група от хора, работещи в Хера. За да се 

улесни работата им, през пролетта на 2019г. бе обмислено систематизиране на основните 

аспекти на вече дългия процес, който от 2007г. доведе първо до написването на текста, а след 

това до учредяването на Етичния комитет и до последващите актуализации на документа, 

както и до множеството дейности, развили се около Кодекса. 

Първоначално бе предвидена една обикновена хронология, чрез която да се 

набележат най-важните стъпки: „Три-четири страници – си казахме – за да се отчете 

еволюцията и да се привлекат дейности и инициативи”. Всъщност, накрая страниците с тази 

хронология се оказаха много повече – около тридесетина – представляващи обобщени 

въпроси и събития, които ако бяха описани с по-голям размах, щяха да заемат много повече 

място. 

Това е причината настоящото въведение към петото издание на Кодекса да бъде много 

по-сбито от предходните, където трябваше да се даде отчет за основните събития през 

изминалите три или повече години. Сега е възможно – за тези, които се интересуват – да се 

направи директно справка с предходния документ (Хера, „Етичен кодекс 2004-2018г.,  

документи, дейности и свързани процеси – Хронология с някои коментари”, май 2019г.), за да 

се разбере богатството и сложността на прехода, който Хера е стартирала отпреди повече от 

петнадесет години, следвайки пътя на устойчивостта, която е важна част от Етичния кодекс. 

В това въведение, следователно, е необходимо да се даде отчет само за актуалните и 

наистина фундаментални въпроси. 
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Комитет по етичност и устойчивост 

За разпространението и изпълнението на Етичния кодекс още от 2007г. съществува Етичния 

комитет, състоящ се до ноември 2018г. от трима членове: един административен съветник и 

двама експерти по социална отговорност, един от които е външно лице за фирмата. По време 

на заседанието на 8 ноември 2019г. Съветът на Директорите промени името на Етичния 

комитет на Комитет по етичност и устойчивост, допълни компетенциите му, като му възложи 

допълнителни задачи, свързани с устойчивостта и увеличи броя на членовете му от трима на 

четирима. 

Това не показва само нарастване на чувствителността на Хера по отношение на политиките за 

устойчивост, но утвърждава един все по-очевиден факт – ”правилното” поведение – 

корпоративната етика – не може да се осъществява, нито да се оценява между стените на 

компанията, нито дори и в най-непосредствените взаимоотношения, които фирмата 

подхранва и управлява, например с клиенти и доставчици. Не е достатъчно да се подчертае 

фактът, че етичното поведение се измерва във веригата на доставки или във 

взаимоотношенията с клиентите. Днес са необходими друга визия и друг ангажимент за 

посрещане на предизвикателствата от социален характер и тези на околната среда, които са с 

такова ниво на спешност, че изискват вниманието на всички, дори и на компаниите.  

Следователно, етичното поведение означава да се усети необходимостта от спешна реакция 

свързана с тези предизвикателства и „да се поеме ангажимента за това”, като се развива 

същевременно бизнес дейността на компанията, следвайки обновения подход към 

Корпоративната социална отговорност, който цели създаването на споделена стойност. 

Между изискването за добри и стабилни отношения между служителите, подходящото 

възпитание, с което трябва да се отнасяме с клиентите, санкционирането на всяка 

опортюнистична постъпка, защитата на трудовите права в компанията и по веригата на 

доставките от една страна, и от друга страна – изискването за борба с глобалното затопляне 

или солидарността към народите и хората в затруднено положение, не съществува 

непрекъсната връзка. Следователно, етичността намира израз в  осъзнаване на нуждите и на 

спешните социални и екологични обстоятелства и на всичко това трябва да отговаря една 

също толкова глобална визия свързана с корпоративното поведение или по-точно – с това на 

хората, които съставляват фирмата – независимо дали тяхната отговорност е голяма или 

малка. Кодексът и неговия Комитет са призвани, вследствие на това решение на Съвета, да 

вдигнат поглед още по-високо, за да вземат предвид всички фирмени поведения. Затова и ще 

има още по-голяма необходимост от установяване взаимоотношения, диалози и 

сътрудничество  вътре и извън фирмата и именно по тази причина настоящата ревизия на 

Кодекса – още повече в сравнение с предходните – бе извършена с пряко и задълбочено 

включване на много хора в процеса. 
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Резултати и изменения в четвъртата ревизия на кодекса 

Един от най-важните аспекти, също и за Кодекса, е промяната на името на Комитета, 

необходима поради току-що уточнените причини. В Кодекса се съдържат някои конкретни 

членове и параграфи, които се позовават на тази важна промяна. Най-просто описано, новият 

Етичен кодекс – чрез Комитета по етичност и устойчивост – има за цел да предложи по -

значими компетентност и принос по отношение на контролните и насочващи дейности 

отнасящи се до устойчивостта, с позоваване и на италианския закон №254/16, редом с 

останалите вътрешни институции, имащи за задача да утвърдят политиките, действията и 

резултатите, свързани с устойчивостта. 

Не става дума, обаче,  за задача за оценка постфактум, а засягaща преди всичко процесите, 

поведенията и особено, процедурите, които трябва да съответстват на същите принципи и 

ценности, които Хера се е заела да осъществява опазвайки своята предприемаческа и 

социална функция. 

Касае се, освен това за едно израстване следващо традициите на Кодекса и на неговия 

Комитет: не е толкова необходимо да се санкционират некоректните действия, колкото да се 

подтикнат хората към правилното поведение. Това бе философията на Кодекса още от 

зараждането му, която се утвърди и разрасна с времето. 

По-аналитично представени, основните новости на тази пета версия на Кодекса се отнасят до: 

- Въвеждането на понятието за „устойчивост и споделена стойност” в принципите на 

функциониране; 

- Еволюцията на ролята на Хера към околната среда, като се подчертава ангажираността 

за подобряването й, а не само за опазването й; 

- Специфицирането на важността на дигиталния аспект в ангажимента за иновация; 

- Зачитането и уважението на различията, както по отношение на работещите, така и 

към клиентите и другите събеседници; 

- По-силно акцентиране върху ангажиментите за сътрудничество и съдействие между 

хора, фирмени структури и дружества; 

- Насърчаване на устойчивостта и положителното отношение на клиентите (не само на 

гражданите), като се посочва необходимостта да „се действа заедно” и се подчертава 

ангажимента в партньорските отношения; 

- Призив за създаване на споделена стойност и за резултати за околната, социалната 

среда и дружественото управление като елементи за повишаване на стойността на 

акциите и ценните книжа; 

- Призив към оценяване на екологичните и социални политики на доставчиците, като се 

взимат предвид сферите за създаване на споделена стойност, както във фазата на 

класиране, така и на селекция; 

- Разширяване на вниманието към общите условия на труд на служителите на 

доставчиците, а не само към здравето и безопасността им; 
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- Допълнително акцентиране върху стойността на почтеността, посочвайки я в 

различните глави на Кодекса във връзка с определянето на система за управление, 

насочена към превенция на корупцията; 

- Различни промени за подобрение, отнасящи се до изпълнението на Кодекса. 

Накрая бяха въведени някои свързващи елементи с новия Модел на Управление. 

Многото други промени, направени в тази версия на Кодекса са също толкова иновативни 

макар, че са с по-малка значимост или от формален характер. Произтичат от опита и от 

наблюдението от страна на членовете на Комитета, на директорите с по-голямо участие и 

най-вече на участниците в работната група, създадена за целта. 

 

 

Работна група и източници на вдъхновение 

В дейностите по ревизиране на Кодекса бе ангажирана голяма група служители на Хера. 

Тяхното участие в тази дейност не е нещо ново: всички те взеха участие в програмата 

„Корпоративната социална отговорност и Кодекса в текущото управление”, която вече от 

доста години служи за разпространение на посланията, функциите и възможностите на 

Кодекса.  От момента на включването си в тази програма тези служители  представляват 

основна отправна точка за Комитета: техният аргументиращ принос и критично чувство 

послужиха за подобряване на съдържанието и формата на документа. 

Служителите, които допринесоха за тази актуализация са: Силвия Бакарани, Тереза Барбера, 

Сандро Боарини, Чечилия Бондоли, Енрико Бордигони, Джулия Карамаски, Мирко Карлети, 

Лучия Карлини, Джовани Казадеи, Франческа Каваца, Фабио Чуфи, Джована Копини, Габриеле 

Ди Донато, Марция Фаджоли, Кристина Гасперини, Валерия Гуицарди, Джан Лука Клементе 

Мелоти, Джузепе Месинезе, Ерика Монтефиори, Лучия Морчони,  Симоне Пелагати, Микела 

Рончи, Андреа Рубин, Матео Серачени, Барбара Спечале и Даниела Верита. 

Работната група беше координирана от Дирекция Споделена Стойност и Устойчивост и от 

Комитета по етичност и устойчивост: Карин Бартолоти, Филипо Мария Боки, Масимо Джусти, 

Федерика Сеганти и Марио Вивиани. 

При съставянето на този Кодекс Хера винаги е считала като източник на вдъхновение 

Манифеста от Давос на Световния Икономически Форум (както първият през 1973г., така и 

новият манифест от декември 2019г.) и следните актове на Общото събрание на Обединените 

нации: «Декларацията за правата на човека» приета през 1948г. и «Програмата до 2030г. за 

Устойчиво Развитие» приета през 2015г. 
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Във връзка с основната тема за корпоративна социална отговорност, Хера също така взе под 

внимание насоките на UNI ISO 26000, а по отношение на условията на труд и правата на 

служителите, се позовава на международния Стандарт Sa8000.   

И накрая, Хера взе под внимание поетите формални ангажименти, по пътя й на интеграция на 

принципите на корпоративната социална отговорност и устойчивост в работните дейности, 

сред които: присъединяването към Global Compact (още от 2004г.), подписването на Хартата за 

равните възможности и равнопоставеност при работа (през 2009г.) и на Ceos Call Crs Europe „a 

New Deal for Europe” (през 2009г.) 

Става дума за източници на вдъхновение отнасящи се не само за Кодекса, но и за политиките, 

приети от Групата Хера и тяхното прилагане. 
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Мисия, ценности и принципи  

на функциониране на Хера, одобрени  

от Съвета на Директорите на компанията на 26 юни 2006г. 

 

 

 

М И С И Я 

 

 

Какво е призвана да  осъществи  Хера 

днес и в бъдеще 
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„Хера иска да бъде най-добрата италианска мултиютилити компания за  своите клиенти, 

служители и акционери, чрез последващо развитие на един оригинален корпоративен модел, 

със способност за иновации и силно териториално присъствие и работещ за опазване на 

околната среда. 

За Хера да бъде най-добрата означава това, да представлява повод за гордост и доверие за: 

- клиентите, за да получават чрез постоянно изслушване на мнението им, качествени 

услуги на висотата на техните очаквания; 

- жените и мъжете, които работят във фирмата, за да бъдат главни герои за постигане на 

резултатите с тяхната компетентност, участие и страст; 

- акционерите, за да са сигурни, че икономическата стойност на компанията ще 

продължи да бъде създавана при спазване на принципите за социална отговорност; 

- обслужваната територия, защото икономическото, социалното и екологично богатство 

трябва да бъде популяризирано за едно устойчиво бъдеще; 

-  доставчиците, за да бъдат действащи лица във веригата на ценностите и партньор на 

растежа”. 
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Ц Е Н Н О С Т И 

 

 

Ценностите са принципи,  

в които се разпознаваме 
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                          Почтеност 

 

Група от  

коректни и  

лоялни  хора 

 

 

Хера е компания, в която законността, коректността, честността, 

равенството и безпристрасността на поведението вътре и извън фирмата 

съставляват общ за всички начин на осъзнаване и действие. В 

споделянето на тези принципи се установяват трайни отношения с 

клиенти и доставчици, генерална прозрачност в отношенията с трети 

лица, равенство в признаването на работата на сътрудниците. 

 

 

                          Прозрачност  

 

Искрени и ясни 

към всички 

събеседници 

 

 

Хера се ангажира да предоставя на всички нейни събеседници ясна, 

пълна и своевременна информация, отнасяща се до действията, 

извършвани на всички нива в компанията. За Хера, да бъде прозрачна 

означава да приеме инструменти за управление, насочени към диалог 

със събеседниците й с цел да отговори на очакванията за информация и 

познаване на икономическото, социалното и екологичното въздействие 

в резултат на фирмената дейност. 

 

 

                          Лична отговорност 

 

Заедно, с 

ангажимент за 

доброто на 

компанията 

 

 

Работата в Хера води до задължение за установяване на отношения на 

доверие с колегите си и по-общо с всички събеседници. От особена 

важност се счита ангажимента за лоялност и ефективност в постигането 

на корпоративните цели с осъзнаване на собствените задачи и 

отговорности. 

 

 

 

                          Последователност 

 

Да правим това, 

което казваме, че 

правим 

 

 

Да бъдем последователни означава всеки един да се ангажира с 

прилагането всекидневно, във всяко свое действие, на мисията, 

ценностите и принципите на функциониране на компанията. Те се считат 

за основополагащи за стратегическото планиране, за целите и за 

оперативното управление. 

 

 



стр. 17 от 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р И Н Ц И П И  Н А   

Ф У Н К Ц И О Н И Р А Н Е  

 

Водещите линии на поведение, които Хера 

е решена да следва за постигане  

на стратегическите цели, които си е поставила 
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                         Устойчивост и споделена стойност 

 

Компания, 

създадена за да 

просъществува 

във времето и за 

да подобри 

обществото и 

околната среда на 

бъдещите 

поколения 

 

 

Хера се ангажира да съчетае икономическата и социалната стойност с 

целта да удовлетвори във времето законните очаквания на всички, 

които влизат в отношения с нея: клиенти, служители, акционери, 

доставчици, институции и местни общности. Хера следва управление, 

което се ръководи от това да опазва и възстановява ресурсите, с които 

разполага обществото, били те природни, икономически или социални 

според принципа за споделяне и отговорност към бъдещите поколения. 

 

 

                          Качество и високо ниво на услугата  

 

Ориентирани към 

клиента и 

показвайки му 

едно единствено 

лице 

 

Удовлетвореността на клиента представлява основен елемент за 

растежа на Групата, която иска да бъде приемана като доставчик на 

решения, способна да разбира нуждите и да предлага услуги с много 

високо качество. В Хера ежедневните дейности са насочени към 

предоставянето на еднозначен и надежден отговор на очакванията на 

клиентите. Организацията, професионализма и културата на Хера се 

развиват, с отправна точка вслушването в клиента и услугата към него. 

Хера работи, за да гарантира на клиентите си непрекъснатостта на 

услугата, като подобрява с анализ и управление на риска, здравината на 

мрежите и на управляваните инсталации.  

 

  

 

                          Ефективност 

Зачитане на 

наличните ресурси 
Хера се ангажира да следва с бързина определените цели, като въвежда 

във всяка дейност принципа на оптимизация: в управлението на 

човешките ресурси, на времето, на финансовите и технологични 

ресурси. 
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                                        Иновация и непрекъснато подобрение 

Един екип, който 

генерира идеи и 

подобрява нещата 

Хера си поставя за цел да въведе на различни организационни нива 

всички аспекти на иновация, необходими за постигането на своята 

мисия: технологична, дигитална, организационна и управленска. Хера 

възнамерява да улови всички възможности за дигитализация и да 

насърчава разпространението й при респект към хората. 

Хера действа всеки ден за подобряване на своята дейност. Желанието 

на Хера е да подкрепя и насърчава склонноста към подобряване.  

 
 

 

                                        Приобщаване и оценяване 

Споделяне на 

знания за да се 

усъвършенстваме 

и за да усъвършен-

стваме  

Хера се ангажира да оцени опита и да развива компетентността на 

всички служители, да насърчава сътрудничеството и обмена на знания, 

за да се превърне работата източник на удовлетворение, гордост за 

хората, освен ролята й на важен фактор за успеха на компанията. 

Желанието е да се награждават поведения, съответстващи на мисията и 

ценностите. Хера смята да насърчава, посредством културата на 

диалога, разпространението на информацията и духа на принадлежност 

към единна и обединена група. 
 

 

 

                                        Желание за избор 

Избор на най-

подходящото 

решение за растеж  

В преследването на мисията си Хера ще селектира бизнес областите и 

плановете за развитие, за да увеличи своята стойност и да е винаги все 

по-конкурентна на пазара. Диференциацията на базата на заслугите 

характеризира процеса на признание и оценяване на служителите.  
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1 
Ценности,  

принципи и  

общи насоки 
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Адресати на Кодекса,  

ценности и принципи на функциониране 

1. Адресати на Кодекса 

Адресатите на Кодекса са всички онези, които в различни качества и с различни 

отговорности осъществяват пряко или косвено целите на Хера. 

 

2. Етични ценности на компанията 

Хера приема като свои следните етични ценности: 

- Почтеност; 

- Прозрачност; 

- Лична отговорност; 

- Последователност. 

 

3. Принципи на работа на компанията 

Хера приема като свои следните принципи на действие: 

- Устойчивост и споделена стойност; 

- Качество и високо ниво на услугите; 

- Ефективност; 

- Иновация и непрекъснато подобряване; 

- Приобщаване и оценяване; 

- Желание за избор. 

 

4. Определение за етично поведение 

Като етично поведение се определя действието следващо ценностите и принципите на 

този Кодекс. 

 

Общи  насоки 

 

5. Доверие и спазване на Етичния кодекс 

За Хера всички отношения се основават на доверието. Управляващи, служители и 

сътрудници на Хера, в тяхното ежедневно поведение, трябва да се придържат към 

спазване на настоящия Кодекс. Всяко несъответстващо на Етичния кодекс поведение се 

равнява на нарушение на условието за доверие. 

 

6. Отговорност и право за вземане на решения 

Хера интерпретира фирмата като място на отговорността. Отговорността е 

пропроционална на властта и на възможността за автономна преценка, с които се 

разполага. 
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Разпространението и прилагането на този Кодекс зависят от ангажимента на всички, но 

особено на онези, които имат най-голяма власт за вземане на решения, които трябва 

да развиват социалната отговорност на Хера и да бъдат пример за всички. 

 

 

7. Почтеност и потенциални конфликти на интереси 

Управляващите, служителите и сътрудниците работят почтено, отричат корупцията във 

всички нейни преки и непреки форми и избягват ситуации, които могат да 

представляват конфликт на интереси между тях и компанията. 

 

 

8. Задължение за отчетност 

Хера поема задължението да дава отчет за своите цели и резултати чрез инструменти, 

подходящи за популяризиране на генерираната споделена стойност и на 

икономическите, социалните и екологични въздействия от нейната дейност. Хера се 

ангажира да обновява във времето тези инструменти, като взима предвид промените 

на външната среда и на изискванията на своите стейкхолдери. „Отчетността” е приета 

като практика на индивидуално поведение. 

 

 

9. Ангажимент за диалог 

Хера осъществява диалог с нейните събеседници и техните представители с уважение 

към взаимните интереси. Всеки е длъжен да отговори  на исканията за диалог. 

 

 

10. Конфиденциалност на информацията 

Управляващите, служителите и сътрудниците на Хера трябва да считат всяка 

информация относно фирмените дейности, с която разполагат и която все още не е 

съобщена публично, като конфиденциална и  единствено предназначена за 

компанията. 

 

 

11. Защита на физическата и морална неприкосновеност 

Хера защитава физическата и морална неприкосновеност на служителите и 

сътрудниците си, като гарантира безопасни и здравословни условия на труд, зачитащи 

личното достойнство. Хера се ангажира от страна на нейните доставчици да има 

същото зачитане на техните служители и сътрудници и затова извършва превантивна 

информираност и специфичен контрол.  
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12. Значимост на различията 

Хера се ангажира спрямо всички събеседници да насърчава все по-голяма 

чувствителност към различията, зачитайки ги посредством култура на приобщаване. 

 

13.  Значимост на обучението  

Хера признава важността на обучението като силно необходим фактор за увеличаване 

на компетентността на служителите и стойността на компанията. 

 

14. Важност на комуникацията 

Хера признава важността на комуникацията като силно необходим фактор за 

споделянето и обмена на знания и за увеличаване на чувството на принадлежност към 

компанията. 

 

15. Сътрудничество и съвместна работа 

Хера признава същественото значение на сътрудничеството и съвместната работа 

между служителите и различните фирмени структури. Сътрудничество и съвместна 

дейност трябва да се основават на вниманието към изискванията на събеседниците и 

на общия интерес на Групата.  

Хера признава важността на взаимността при сътрудничеството със всички 

събеседници. 

 

16. Поверителност на личните данни и уважение на личната сфера 
Хера гарантира поверителността на личните данни, които притежава. Управляващи, 

служители и сътрудници са длъжни да използват данните изключително и единствено 

за цели, свързани с упражняването на съответната дейност, като спазват приетите 

мерки за сигурност. 

Хера гарантира уважението на личната сфера на хората. 

 

17. Грижа за околната среда 

Хера признава околната среда като ценност от първостепенно значение и използва 

най-подходящите технологии, инструменти и процеси за превенция на рисковете, за 

намаляване преките и непреки въздействия върху околната среда и за опазване и 

възстановяване на природните ресурси.  

Хера насърчава грижата за околната среда у всички нейни събеседници. 

 

18. Споделяне на Кодекса 

Хера изисква от всички онези, които в различно качество сътрудничат във фирмените 

дейности да приведат своето поведение в съответствие с това, посочено в настоящия 

Кодекс. 
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Отношения 
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19. Определение за клиент 

Като клиент се определя всеки, който се ползва от продуктите и/или услугите на 

компанията. 

 

20. Безпристрастност към клиентите 

В предоставянето на услугите си, Хера гарантира равнопоставеност в отношението си 

към клиентите, независимо дали са реални или потенциални. 

Хера се стреми да постигне най-високо ниво на обслужване във всички нейни области 

на компетенция, в съответствие с различните териториални характеристики и с 

разпорежданията, издадени от регулаторните органи. 

 

21. Внимание към нуждите на клиента 

Хера се ангажира да постигне удовлетвореност на реалните и потенциалните си 

клиенти; основава отношението си на готовността, уважението, любезността и 

чувствителността към различията. 

Признава важността на изслушването и диалога, установява и насърчава инструменти и 

канали, насочени към гарантиране на своевременността и качеството на информацията 

и комуникацията, така че да се увеличи степента на взаимно сътрудничество и 

качеството на услугите; и накрая дава отчет за своята работа. 

 

22. Информация и комуникация към клиентите 

Хера се ангажира да информира реалния и потенциалния клиент изчерпателно и 

своевременно за характеристиките, функциите, разходите и рисковете на предлаганата 

услуга. По-специално комуникациите, договорите, документите и всяка друга 

информация оповестена от Групата, трябва да бъдат: 

- Ясни и опростени, формулирани с възможно най-директен и разбираем език; 

- Пълни и истинни, така че да не пропускат нито един важен елемент за целите на 

решението на настоящия или потенциален клиент; 

- Уважаващи разпоредбите във връзка със защитата на личните данни и основното 

вдъхновение на настоящия Кодекс. 

Хера има за цел опростяване на процедурите, като се ангажира с ограничаването на 

изискванията и задълженията на клиентите, както и с предоставянето им на всички 

поискани разяснения, поддържайки и насърчавайки поведения, отличаващи се с 

благоприличие и взаимно уважение. 

 

23. Качество, непрекъснатост и сигурност на предоставената услуга    

Хера гарантира на своите клиенти подходящи стандарти за качество, непрекъснатост и 

сигурност на услугите, като се ангажира за тяхното подобряване по отношение на 

стандартите, определени от съответните власти. Хартата на услугите съставлява 
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формалната ангажираност на Групата към нейните клиенти и представлява допълващ 

елемент на договорите за доставка. 

 

     

24. Ангажимент за устойчивост заедно с клиентите 

Хера се ангажира да насърчава у клиентите разумно използване на енергията и 

ефективно използване на ресурсите, с цел да генерира заедно с тях осезаеми и 

измерими положителни социални и екологични въздействия. 

 

 

25. Управление и комуникация на качеството на предоставената 

   услуга  

Хера се ангажира да разпространява качествените и количествени показатели по 

отношение на качеството на услугата и да отчита постигнатите резултати. Показателите 

съставляват информативната база, чрез която клиентите могат да оценят качествата на 

предоставената услуга. 

За тази цел се ангажира да: 

- Въвежда системи за управление на качеството и да определя специфични програми за 

подобряване на услугата; 

- Предоставя на институциите нужната информация, за да се изяснят евентуални 

рискове за сигурността на общностите, свързани с дейността на компанията и 

качеството на предоставената услуга; 

- Насърчава дейности за повишаване на чувствителността и за обучение свързани с 

качеството на услугите; 

- Информира клиентите за начините на подаване на жалби и предоставя адекватни 

отговори на самите жалби. 

 

26. Възприемане на качеството от страна на клиента 

Хера се ангажира да въведе инструменти за мониторинг и оценка на 

удовлетвореността на клиентите, като публикува ежегодно данни и информация 

относно възприемането на качеството на услугите, приемайки го като база за 

предприемане на действия за подобрение. 

 

 

27. Коректност в договорите и в търговските отношения 

Хера гарантира почтеност и коректност при подписването и изпълнението на 

договорите и най-общо при търговските отношения. 

Хера приема като свои разпоредбите, съдържащи се в действащата нормативна 

уредба, в кодексите за търговско поведение, издадени от съответните власти и 

гарантира в тази връзка, адекватно обучение на нейния персонал. 
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Хера се ангажира търговските агенти от оторизираните агенции, които контактуват с 

реалните или потенциалните й клиенти, да приведат поведението си в съответствие с 

правилата за коректност, приети от Хера. 

 

 

28. Превенция на съдебни спорове 

Хера благоприятства диалога и сътрудничеството с клиентите и дава предпочитание за 

несъдебно решаване на вероятни спорове, чрез помирителни процедури между 

компанията и клиента. 
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29. Определение за служител и сътрудник 

За целите на този Кодекс, се определя като служител и/или сътрудник лице, което 

освен правния аспект на взаимоотношението, поддържа с Хера пряко трудово 

отношение насочено към постигането на корпоративните цели. 

 

 

30. Зачитане на различията и защита на равните възможности 

Хера се ангажира да зачита различията, да насърчава приобщаването и да работи за 

увеличаване на чувствителността по отношение на различията и равните възможности. 

Хера избягва всякаква форма на дискриминация и противодейства на местата, които я 

пораждат, независимо дали се отнася до физическо състояние, увреждания, възгледи, 

националност, религия, пол, сексуална ориентация и полова идентичност или всякакви 

други условия, които могат да породят дискриминация. 

Всички служители са призовани да съобразят поведението си с изискванията на този 

член. 

 

 

31. Оценка на служители и сътрудници 

Хера гарантира работна среда, в която всеки може да сътрудничи изразявайки своите 

професионални способности, където се проявява отговорност и споделените правила 

се спазват и насърчават. 

Компанията оценява компетентността, възможностите и ангажимента, като използва 

ясни и хомогенни критерии за оценка и поощрява диалога между ръководители и 

сътрудници. 

 

 

32. Обучение 

Хера подкрепя професионалното и личностното израстване на работещите. Разработва 

и прилага годишен план за обучение, като съчетава своята мисия и своята стратегия с 

нуждите от обучение, определени от ръководителите. 

 

 

33. Управление на времето и гъвкавост при работа 

Хера се ангажира да насърчава начини на работа, които съчетават ефективност и 

ефикасност в оползотворяването на времето и пространствата с помощта на най-

подходящите технологии. Хера се ангажира, освен това, да насърчава съчетаването на 

времето за личен живот и работа. 

Ръководителите са длъжни да ценят работното време на сътрудниците, от които трябва 

да се изисква единствено изпълнението на задачи, свързани с тяхната дейност и с 

изискванията на компанията. 
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В отговор на това, всички служители имат задължението да се стремят в използването 

на тяхното време, към максимална ефективност на организация и да предлагат 

подобрения в тази връзка. 

 

 

34. Внимание към личната сфера на служителите и сътрудниците 

Хера уважава личния живот на своите служители и сътрудници, като също така 

определя начини за обръщане на внимание на техните нужди в трудни ситуации, които 

могат да попречат на нормалното извършване на трудовата дейност. 

От  служителите се изисква информация единствено с цел за установяване на 

професионалните и трудови изисквания.  

Всички служители са призовани да съобразят поведението си с изискванията на този 

член. 

 

 

35. Злоупотреба с власт 

Ръководителят няма да изисква от сътрудниците си лични услуги или каквото и да е 

друго поведение, което не е предвидено в трудовите договори, правилниците съгласно 

приложимото трудово законодателство и в правилата на настоящия Кодекс. 

 

 

36. Участие на служителите и сътрудниците 

Хера, започвайки от ръководителите, насърчава трудова среда, основана на 

информираност и на превантивна информация, когато е възможно, както и на участие. 

По-специално: 

- Определя ясно фирмените роли; 

- Предоставя подходящи инструменти за сътрудничество и съвместна работа, като 

насърчава прилагането им; 

- Изисква приноса на всички в иновацията и решаването на проблемите; 

- Организира периодични срещи за споделяне на корпоративните цели; 

- Разработва подходящи инструменти и канали за комуникация; 

- Извършва периодични проучвания на фирмената среда и работи за постоянното й 

подобряване; 

- Насърчава, като започва от ръководителите, приемането на модел на поведение за 

пример и позитивно отношение. 

 

37. Опазване на здравето и безопасността 

Хера се ангажира да разпространява и затвърждава сред служителите и сътрудниците 

културата на безопасност, като развива осъзнаването на рисковете и насърчава 

отговорното поведение. 
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За тази цел се ангажира да: 

- Въвежда системи за управление на здравето и безопасността при работа; 

- Определя специфични цели и програми за подобрения, насочени към минимизиране 

на трудовите злополуки и професионалните заболявания; 

- Изготвя всички необходими документи за здравословни и безопасни условия на труд, 

включително да провежда инструктажи съгласно изискванията на приложимото 

законодателство по безопасни и здравословни условия на труд; 

- Води отчет за здравето и безопасността на работа при извършване на дейността си. 

 

38. Старание и ефективност при използването на фирмените ресурси 

Всеки служител на Хера е длъжен да работи с необходимите старание и ефективност за 

да пази и зачита фирмените ресурси, гарантирайки използването им в съответствие с 

интересите на компанията. Грижа на служителите и сътрудниците е да защитават това 

имущество и да попречат на измамната или неприсъщата му употреба, взимайки 

предвид и нарастващото ниво, с което информационните и технологични рискове 

характеризират външната среда. 

  

 

39. Конфликт на интереси 

Всички служители и сътрудници, във връзка със специфичните фирмени разпоредби в 

тази връзка, трябва да избягват ситуации, в които могат да се проявят конфликти на 

интереси и  са длъжни да сигнализират на своите преки ръководители за потенциални 

ситуации на конфликт на интереси, в които могат да бъдат въвлечени. Също така, 

трябва да се въздържат от лично възползване от позицията си, информацията и  

свободата на действие, свързани с длъжността им. 

 

 

40. Защита на имиджа и репутацията на компанията 

Имиджът и репутацията на Хера представляват богатство, което служители и 

сътрудници трябва да защитават с поведението си във всякакви ситуации, като имат 

предвид и развитието на социалната среда и  въздействието на наличните дигитални 

инструменти за комуникация. 

 

 

41. Различно мнение и уважение на фирмените решения  

Предвид свободата на мнение на всеки служител или сътрудник по отношение на 

изборите, направени от компанията, поведението на всеки един трябва да се приведе 

в съответствие с опазване на репутацията на Хера.  
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42. Защита на личността и отношения между колеги 

Хера пази служителите и сътрудниците си от сексуален тормоз, действия на 

психологическо насилие и от всякакво дискриминационно или увреждащо личността 

поведение. Всеки служител и сътрудник се призовава да приеме към своите колеги 

поведение на уважение, на защита на достойнството на личността, на сътрудничество, 

на човешка солидарност. 
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43. Определение за акционер и финансов пазар 

Акционер на Хера е всеки, който притежава нейни акции. В тази категория влизат 

публичните акционери, институционалните и частните инвеститори. 

Под финансов пазар се разбира съвкупността от институции и хора, участващи в 

обмена на финансови инструменти. 

Под финансиращо лице се разбира всеки един, притежаващ инструменти за 

задължения, издадени от Хера. 

 

44. Създаване на стойност 

Хера се ангажира в създаването на стойност в средно-дългосрочен план за своите 

акционери, като съчетава целите и икономическите резултати с тези от социален и 

екологичен аспект. 

Хера преследва ефективен контрол на рисковете със социално отговорно управление 

на бизнес областите, в които работи и с непрекъсната ангажираност за ефективност, за 

сигурна и ефикасна употреба на капитала и за опазване на осезаемото и неосезаемото 

фирмено имущество.  

Хера осъзнава колко е важно да установи отношение на доверие с акционерите, 

финансиращите лица и анализаторите чрез поведение, вдъхновено от прозрачността и 

непрекъсната своевременна и ясна комуникация. 

 

 

45. Защита на акционерите 

Хера прилага система на ръководство и управление, насочена към гарантиране на 

защита и доходност за капиталите на всички акционери в съответствие с предвиденото 

от закона, със съдържанието на Кодекса за саморегулация на Италианската фондова 

борса и с най-добрите международни практики. 

 

 

46. Информиране на акционерите и финансовия пазар  

На институционалните инвеститори, на малките акционери, на финансовите 

анализатори и на финансиращите лица, Хера гарантира адекватна информация, така че 

решенията им да бъдат основани на пълното познаване на корпоративните 

стратегически насоки и на резултатите от управлението, както и на генерираната 

споделена стойност и на аспектите на околната, социалната и управленска среда. 

Хера прилага система за вътрешен контрол и управление, целяща да гарантира 

инстинността и коректността на фирмената комуникация с цел да предотврати 

корпоративни престъпления, които накърняват интересите на акционерите и 

финансиращите лица. 

Комуникацията на информация се извършва при спазване на критериите, определени 

от решенията на Consob* (Kонтролен орган на италианския финансов пазар), свързани 
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с информационните доклади price sensitive и при спазване на вътрешните процедури в 

тази връзка. 

 

 

47. Участие на акционерите 

Хера се ангажира да установи постоянна връзка с всички категории инвеститори  чрез 

нейния интернет сайт и специалните онлайн публикации, като насърчава директните 

срещи и чрез функцията на Мениджъра Връзки с Инвеститори, който координира и 

управлява цялата комуникация от предходния член. Председателят на Съвета на 

Директорите следи за коректността на тази информация. 

 

 

48. Защита на малцинството и равенство на акционерите 

Хера гарантира равенство при предоставяне на информация и в отношението си към 

всички акционери и защитава своя интерес и този на акционерите като цяло. 

 

49. Злоупотреба с привилегирована информация 

Управляващите, служителите и сътрудниците на Хера, които във връзка с позицията, 

която изпълняват, имат достъп до информация price sensitivе, която не е достъпна за 

обществеността, няма да я използват нито разпространяват вътре и извън Групата. 

Освен това, Хера прилага всички процедури предвидени в закона по отношение на 

Internal dealing, с цел да гарантира максимална прозрачност на сделките, извършвани 

на нейните финансови инструменти от физически и юридически лица с права от 

стратегическо значение вътре в Групата. 

 

50. Етична стойност на ценните книжа на Хера 

Хера предоставя на инвеститорите, на анализаторите и финансиращите лица 

информация, за проверка на съответствието между нейната управленска дейност и 

принципите заложени в мисията й. 

Хера се ангажира да прехвърля генерираната споделена стойност и екологичните, 

социални и управленски резултати, постигнати чрез генералния подход за устойчивост, 

в стойността на ценните книжа. 
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51. Определение за доставчик 

Доставчиците са хора и фирми, които отделно или като част от верига, която включва 

всички поддоставчици, доставят стоки, услуги и ресурси, необходими за извършването 

на дейността и за предоставянето на услугите, способствайки за постигането на целите 

на Хера. 

От всички тях се изисква приемането на целите и принципите на този Кодекс. 

 

 

 

52. Взаимоотношения с доставчиците и социална отговорност при 

   обществени поръчки  

Управляващите, служителите и сътрудниците на Хера се отнасят към реалните и 

потенциални доставчици почтено. Поведението на Хера във фазите на снабдяване със 

стоки, услуги и дейности е обуславено от изискване за качество и икономичност и от 

признаването на равнопоставеност за всеки доставчик. 

Хера се ангажира да развива с доставчиците отношения на съвместна дейност, 

основани на комуникация, насочена към взаимен обмен на компетенции и 

информация и която  благоприятства създаването на споделена стойност. 

Ситуации на зависимост както за Групата, така и за доставчика трябва да се избягват. 

Хера се ангажира да изпълнява и насърчава специални инициативи на социална 

отговорност при обществените поръчки. 

 

 

 

53. Доставчиците и имиджа и репутацията на Хера 

Доставчиците способстват за изграждането на имиджа и репутацията на Хера. 

Качеството на връзките на Хера с нейните стейкхолдери зависи следователно и от 

поведението на доставчиците.  

 

54. Социална  политика и политика за околната среда на 

   доставчиците 

Хера, както във фазата на класиране, така и в определянето на критерии за избор, 

оценява социалната политика и политиката за околната среда на доставчиците, като 

взема предвид като отправна точка областите на създаване на споделена стойност, 

определени от Хера. 

Доставчиците трябва да са в състояние да предоставят на Хера информация относно 

техните социални политики и политиките за околната среда и за резултатите от тях във 

връзка с получените от компанията поръчки. 
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55. Критерии за класиране на доставчиците 

Класирането на доставчиците е основано на обективност и равнопоставеност и се 

извършва съгласно съответните процедури. Класирането се базира на оценката за 

качество и икономичност на услугите, за техническа и професионална пригодност, за 

опазване на околната среда и за социална отговорност. 

Писменото приемане на настоящия Кодекс от страна на доставчика представлява един 

от критериите за класиране и се превръща в неразделна част от договорното 

отношение. 

 

 

 

56. Критерии за избор и обществени поръчки 

Ангажиментът на Хера е да съчетае търсенето на икономически най-изгодната оферта с 

вниманието към коректните очаквания за рентабилност и икономичност на доставчика. 

Хера дава възможност на всеки, който отговаря на предвидените изисквания, да 

участва в организираните от нея обществени поръчки, създавайки подходящи условия 

за конкурентност, прозрачност и ефективност на разходите за управление, 

гарантирайки ротацията на класираните доставчици в личните преговори. 

 

 

 

57. Безопасни и здравословни условия на труд за служителите на 

   доставчиците 

Хера се ангажира да следи – под формата и с методите, предвидени в договорите – за 

условията, при които се извършва работата на доставчиците и за опазването на 

здравето и безопасността на трудещите се. Хера се уверява, че изискванията на 

фирмите доставчици съответстват на изискванията на закона, както и на 

корпоративните политики и процедури. 

 

 

 

58. Оценка  на доставчиците 

Оценката на доставчиците се базира на критериите, съгласно член „Критерии за 

класиране на доставчиците”. Хера въвежда конкретни процедури, които дават 

възможност за оценяване на: 

- Изпълнение; 

- Поведение; 

- Компетентност; 

- Въздействие върху околната среда; 

- Здраве и безопасност на служителите и най-общо условията на труд; 

- Ангажираност  за привеждане в съответствие и подобряване на услугите; 
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- Готовност за приемане и улесняване на получаване на информация от Хера, също и в 

съответствие с корпоративните системи за сертифициране.  

 

59. Коректност в управлението на договорите 

Управлението на договорите с доставчиците се основава на коректността, като се 

избягва всяка възможна форма на злоупотреба.  

Това означава, че Хера: 

- Информира – във фазата на подписване на договора – по изчерпателен начин относно 

характеристиките и рисковете на изпълнение, начините и сроковете за плащане, други 

аспекти на взаимотношението с най-голямо значение за доставчика; 

- Използва пълна, ясна и разбираема информация, която да елиминира евентуални 

двусмислени тълкувания. 

В отношенията си с доставчиците Хера не злоупотребява с евентуална своя позиция на 

власт и изгода. 

 

60. Подаръци  и  облаги 

Управляващи, служители и сътрудници на Хера избягват да дават и да получават 

подаръци, които могат да бъдат изтълкувани като надвишаващи нормалните практики 

на търговска любезност. 

Тези, които получат подаръци или други облаги извън тези със скромна стойност и в 

рамките на обикновената практика за търговска любезност, трябва да информират 

своите преки ръководители, които ще се погрижат те да бъдат върнати или предадени 

за благотворителност, в съответствие с корпоративните разпоредби в тази връзка. 
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61.  Определение за територия и институции 

Под терминът „територия” се разбира определено физическо пространство с неговия 

пейзаж и характеристики: природни и исторически особености, населяващи общности, 

традиции и култури, икономически и социални организации и институции. 

Терминът „институции” се отнася до публичните институции. 

 

 

62. Отношения с околната  среда 

В съответствие с общите й насоки и по-специално с посоченото в член „Грижа за 

околната среда” Хера се ангажира да: 

- Въвежда сертифицирани системи за управление на околната среда; 

- Работи за превенцията на рискове и нарушения на равновесието на околната среда; 

- Минимизира използването на почвата и допринася за възстановяването й; 

- Насърчава дейностите по осъзнаване и обучения свързани с околна среда в 

компанията; 

- Насърчава разпространението на еко-ефективни технологии; 

- Определя специални програми за подобрение, насочени към свеждане до минимум на 

значителните въздействия върху околната среда; 

- Дава отчет за действията, насочени към грижа за околната среда чрез определяне на 

ключови индикатори за изпълнение; 

- Разпространява на територията културата на опазване на околната среда и чрез 

посветени на това инициативи и специални услуги към клиента. 

 

63. Принос на Хера за екологичното възпитание и за кръговата 

   икономика 
Хера организира и изпълнява инициативи с информационен, възпитателен и учебен 

характер, отнасящи се до грижата за околната среда. Хера осъществява проекти за 

утвърждаване на кръговата икономика и въвежда модели на управление, насочени 

към насърчаване чрез иновация, намаляване на потреблението, повторно използване, 

рециклиране, възстановяване и регенериране. 

 

 

64. Отношения с  институциите 
Хера развива с институциите отношения на сътрудничество и комуникация, отнасящи 

се изключително до: 

- Състоянието и развитието на законовите разпоредби; 

- Дейността на Групата; 

- Качеството на услугите; 

- Грижата за околната среда; 

- Превенция на рисковете; 
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Управляващите, служителите и сътрудниците на Групата действат към институциите 

почтено и отказват всякакви форми на натиск, целящ да донесе изгоди за компанията. 

Групата въвежда специфичен организационен модел за превенция на престъпления по 

отношение на публичната администрация. Освен това се ангажира да сътрудничи с 

институциите, за създаването на законови актове, целящи териториално 

благосъстояние и гарантиращи устойчивостта на действащите бизнеси. 

 

 

65. Отношения с регулаторните органи 

Хера се ангажира да предоставя на националните и местни власти, натоварени с 

контрола и регулирането на услугите, цялата поискана информация, пълно, точно, 

адекватно и своевременно и да предоставя на разположение своите компетенции и 

опит с цел подобряване на регулацията на управляваните услуги. 

 

 

66. Отношения с общностите и гражданите 
Хера се ангажира да обръща внимание на живота на общностите, в които работи и да 

се вслушва в исканията, които получава от тях. За тази цел осъществява: 

- Инициативи за консултации, информиране, изслушване и участие, като използва 

специални инструменти с особено внимание към общностите, населени в близост до 

нейните настоящи и бъдещи съоръжения; 

- Проекти за партньорство с територията, в състояние да генерират осезаеми и 

измерими въздействия върху околната и социалната среда . 

Хера търси сътрудничеството на гражданите и насърчава тяхното позитивно 

поведение. 

 

 

67. Подкрепа на социални и културни инициативи 
В подкрепата на социалните и културни инициативи и най-общо при спонсорствата, 

Хера се придържа към специална процедура, като взима под внимание единствено 

инициативи, отговарящи на нейните стратегически цели, на принципите й за 

екологична и социална отговорност, на насоките, поети от Съвета на Директорите. 

Хера не дава приноси от какъвто и да е вид на политически партии и на кандидати на 

избори. 

 

 

68. Дарения  и помощи 
При евентуални дарения и при отпускане на помощи, Хера се придържа към 

принципите, определени в специална процедура, като отдава предпочитание на 

инициативи, които дават гаранция за качество, които се отличават чрез предаваното 

етично послание и които – в съответствие с нейната мисия – допринасят за социалното 

развитие. Освен това се ангажира да дава отчет ежегодно в доклада си за устойчивост, 

за направените дарения и към кои основни инициативи. 
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69. Комитет по етичност и устойчивост 
Всички правомощия във връзка с разпространението и изпълнението на настоящия 

Кодекс са запазени за Съвета на Директорите, който назначава съответен Комитет, 

състоящ се от четири члена, от които поне един независим съветник на Хера СпА, 

Директора на Дирекция Споделена стойност и Устойчивост и поне един външен член, 

експерт по социална отговорност и устойчивост. 

Комитетът е с мандат от три години, а членовете му могат да бъдат преизбирани. 

На първото си заседание Комитетът избира сред своите членове Председател. 

 

  

 

 

70. Популяризиране на духа и съдържанието на Кодекса 
Комитетът заедно с Дирекциите на Хера и с ръководните органи на дружествата от 

Групата, насърчава познаването и изпълнението на Кодекса на всички организационни 

нива. 

 

 

 

71. Консултации по тълкуването на Кодекса и етично обучение 
Могат да бъдат поискани, дори и само от един член на Комитета мнения, касаещи 

съдържанието и спазването на Кодекса. 

Хера се ангажира да поема периодични инициативи за обучение на работещи и 

сътрудници във връзка с целите и съдържанието на Кодекса, по-специално в момента 

на назначаването им, както и инициативи за информиране и повишаване на 

чувствителността по същите теми. 

 

 

 

72. Процедури за  функционирането на Комитета 
Процедурите за  функционирането на Комитета са определени от самия Комитет и 

подлежат на одобрение от Съвета на Директорите. Отношенията с Надзорния орган в 

изпълнение на закон 231/01 ще бъдат гарантирани от Председателя на Комитета. 

Винаги, когато Комитетът забележи необходимост от изменения или актуализации, 

след взимане на съответното решение, те ще бъдат предложени за одобрение от 

Съвета на Директорите. 

 

  

 

73. Граници на компетенция на Комитета 
Не е от компетентността на Комитета да се произнася относно тълкуване на законови 

нормативи или договори. 
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74. Служебна процедура 
Членовете на Комитета, при директно или индиректно узнаване за нарушение на 

Кодекса или при признаци за нарушение на Кодекса, са длъжни да уведомят 

Председателя на Комитета, който на свой ред е длъжен да представи въпроса пред 

Комитета на първото му заседание. 

Комитетът ще може да вземе решение за откриването на процедура или за архивиране 

на свързаната информация. 

 

 

 

 

75. Процедури  по  сигнали на трети лица 
Всеки един е длъжен да отчете и сигнализира за евентуални поведения, неотговарящи 

на Етичния кодекс. 

Сигналите за нарушения могат да бъдат подавани към Комитета като цяло или към 

някой от неговите членове. Те могат да бъдат излагани устно или писмено. Ако бъдат 

представени устно, докладваното ще бъде формализирано писмено по време на 

първото заседание на Комитета. 

В случай, че Комитетa реши да не открива процедура, това ще бъде съобщено на 

лицето подало сигнала по същия начин, по който е бил представен. 

 

 

 

 

76. Следствие 
В случай, че Комитетът реши да открие процедура, тя ще бъде вписана в съответен 

протокол и обозначена с име и номер. Документите и протоколите, отнасящи се до 

процедурите, ще бъдат съхранявани в седалището на Хера, за което ще се погрижи 

Председателя на Комитета. 

 

 

 

77. Срокове 
Лицето подало сигнал има право да бъде информирано, в срок до 60 дни от момента 

на представянето, за решението на Комитета да открие процедура или да архивира 

доклада. 

От момента на откриване на процедура, Комитета разполага с 90 дни за взимане на 

решение по въпроса. 

 

 

 

78. Разследване 
Комитетът е длъжен да извърши разследване и да разпита свидетели, участващи 

субекти, сред които предполагаеми отговорни за нарушения лица – така, че да 

позволи издаването на мотивирано заключение. 
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Председателят или упълномощени от него членове на Комитета заедно или по 

отделно, имат право да събират информация и да разпитват свидетели по директен 

и конфиденциален начин. 

Разследването и свидетелските показания могат да се използват, за мотивация на 

решението. 

Всички субекти, участващи в разследването са длъжни да запазят 

конфиденциалност. 

 

 

 

79. Конфиденциалност 
Комитетът защитава поверителността на самоличността на подалото сигнала лице и 

е отговорен за използването на всяка информация, свързана със следствието. 

Лицето подало сигнал и свидетелите трябва да бъдат информирани за това, че 

информацията и свидетелските показания, след съгласие от тяхна страна и по 

преценка на  Комитета, могат да не останат конфиденциални. 

Забранени са преки или косвени действия на отмъщение или дискриминация към 

лицето подало сигнал, директно или индиректно свързани със самия сигнал. Тези 

действия се санкционират съгласно съответните корпоративни процедури. 

  

 

 

80. Свикване  на  Комитета 
Комитетът се свиква от Председателя винаги, когато той сметне за необходимо. 

Всеки член може да изиска от Председателя свикване заседание на Комитета, като 

поясни причините за това. 

 

 

 

81. Секретар на Комитета 
Комитетът може да назначи Секретар със задачата да съставя протоколите от 

заседанията. 

Председателят може да постави на Секретаря задачата да съхранява актове, 

документи и протоколи и да изпълнява и други разследващи функции. 

Председателят и Секретарят могат да се ползват от вътрешна техническа помощ в 

изпълнението на дейностите на Комитета. 

 

 

 

82. Съхранение на актове и протоколи 
Цялата документация, свързана с дейността на Комитета ще се съхранява в 

определени помещения, предоставени от Хера и които гарантират сигурност и 

конфиденциалност. 
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83. Гласуване 
Всички решения на Комитета ще бъдат взимани с обикновено мнозинство. 

 

 

 

84. Отношения между Комитета и изпълнителните и контролни 

  органи 
Действията на Комитета периодично ще бъдат съобщавани на Съвета на Директорите и 

ежегодно ще се провежда специално заседание на Съвета, на което ще се прави обща 

оценка на етичното състояние на Хера и ще се определят бъдещите насоки на дейност. 

Всяка година Комитета ще предлага на Съвета на Директорите план за информиране и 

обучение по съдържанието на Кодекса, насочен към неговите адресати. 

Комитетът може да поддържа връзка с контролните институции като Мениджъра за 

Корпоративен риск, Комитета за контрол и рискове и Одитния комитет. 

 

 

 

85. Отношения между Комитета и фирмените Дирекции и 

   дружествата от Групата 
В случай, че Комитетът открие обстоятелства, които попадат в компетенциите на 

закони, договори и правилници, той насочва случая и неговото третиране към 

компетентните органи. 

Когато комитетът установи връзка с регламенти, договори или правила, отнасящи се до 

конкретна област на управление, той може да се свърже с мениджърите, като ги 

информира за фактите. 

 

 

 

86. Резултати от заключения на Комитета  
В края на извършено разследване по подаден сигнал, Комитета може да  направи 

заключение за нарушение или ненарушение на Кодекса. 

На базата на резултатите от разследването Комитетът преценява дали да излезе с 

комуникация, насочена към насърчаване на положителни решения и поведения, 

установявайки ако счете за нужно, диалог със заинтересованите лица за търсене на 

най-подходящите решения. 

Заключението за нарушение може да се отнася до отделни служители или до 

организационни звена на Групата. 

 

 

 

87. Дисциплинарни наказания 
В случай, че Комитетът установи при своята преценка, нарушение на настоящия Кодекс 

и определи отговорност, той може да пристъпи към дисциплинарно наказание. 

Наказанието може да бъде наложено в писмена или устна форма.  

Комитетът ще може да решава както формата, така и степента на публичност на 

наказанието. 
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В случай, че Комитетът установи нарушение, извършено от служител в дружество от 

Групата, той отнася случая до съответните организационни звена на конкретното 

дружество от Групата.  

 

 

88. Информиране на заинтересованите лица  
Комитетът трябва да съобщи на подалите сигнала лица, на евентуалните виновни лица 

и на най-пряко свързаните субекти, резултата от своето надлежно обосновано 

заключение. 

Комитетът не е длъжен да прави публично достояние документите от разследването. 

Онези, които на базата на сигнала са посочени като виновни за нарушения на Кодекса 

или онези, които разследването е определило като виновни, имат право да бъдат 

изслушани от Комитета преди да бъде произнесено заключение. 

 

 

 

89. Валидност на Кодекса 
Настоящият Кодекс има валидност от три години, при изтичането на които ще бъде 

подложен на проверка и евентуална ревизия с участието на служители от всички нива 

и с координиране от страна на Комитета по етичност и устойчивост.  

 

 

 

 


