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1. Нашата отговорност 
 

„ Ние поемаме икономическа, социална и екологична 

отговорност в ежедневните си дейности. “ 

С мисъл „за нашето утре“ Лидл България от години  се ангажира за подобряване и 

упражняване на ефективен контрол върху условията на живот и труд на 

служителите в производствената сфера, както и за ограничаване на негативното 

въздействие на бизнеса върху околната среда. Знаем, че това е поведението, което 

нашите клиенти очакват. От ролята ни на интернационален търговец произтичат 

социална и екологична отговорност, която ние припознаваме и вписваме в 

работните си процеси. 

Във фокуса на нашите действия е оказването на благоприятно влияние върху 

живота на хората – не само на нашите клиенти и служители, но и на всички онези, 

които работят за Лидл по цялата верига на доставки. Ние също така знаем колко 

фундаментално значение има опазването на природата и околната среда. Ето 

защо се стремим към устойчивост в работата си, като щадим и опазваме 

природните ресурси във възможно най-голяма степен.  

Нашите становища за по-устойчиво закупуване са разработени така, че да бъдат 

широко социално и екологично приложими. Това важи за всички етапи на процеса 

от полето чак до доставката във филиалите. 

И при цветята и растенията залагаме стриктни критерии за по-безопасно за хората 

и по-устойчиво за околната среда производство. С това ние не само искаме да 

изпълним своята обществена роля, но и да ангажираме бизнес партньорите си с 

по-високи стандарти. Нашите цели и мерки са: 

✓ сертифициране на цветята и растенията със стандарти за устойчивост и 

екологичност в максимална възможна степен 

✓ спазване на социалните стандарти  

✓ постигане на прозрачност и проследимост във веригата за доставки 

✓ стремеж към дългосрочни партньорства 

✓ активно насърчаване на биоразнообразието 

Становището за по-устойчиво закупуване на цветя и растения на Лидл България се 

отнася за рязан цвят, цветя и растения във всички български филиали. За 

търговците ни на цветя и растения, директивите на становището имат 

задължителен характер – още при ранните етапи на договаряне на продуктите. 

Изготвяме писмена документация за вече изпълнените мерки. Документът се 

актуализира регулярно, а ръководството на Лидл следи за изпълнението му. 
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2. Нашите предизвикателства 

Повечето цветя на европейския пазар са с произход от Холандия и Италия. Извън 

Европа важните страни производителки са екваториално разположените Кения, 

Колумбия, Етиопия и Еквадор. С надморската си височина, големия брой часове 

слънцегреене на ден и целогодишния си умерен климат, те предлагат идеални 

условия за отглеждане на цветя през цялата година. 

Здравен риск за служителите в цветните стопанства представлява неправилното 

използване на продукти за растителна защита при насажденията. Считаме за свой 

дълг, особено в страните, в които подходящите защитни мерки не са широко 

разпространени, работниците на нашите доставчици да могат да отглеждат 

растенията в съобразена със здравето среда. Тяхната социална сигурност е друг 

важен за нас фактор. Освен това е налице необходимост от общи екологични и 

икономически подобрения, които целим да прилагаме дългосрочно, заедно с 

нашите бизнес партньори и в съответствие с международно признатите стандарти. 

Съответно идентифицираме следните предизвикателства: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ в социален аспект 

✓ да се постигнат по-здравословни и справедливи условия на труд и 

живот на местните работници  

✓ предотвратяване на дискриминационни практики спрямо работниците 

➢ в екологичен аспект 

✓ адаптиране към изменението на климата и намаляване на неговото 

пряко въздействие, като например – нарастващите засушавания или 

зачестяващите нашествия от вредители 

✓ свеждане на използването на пестициди и синтетични торове до 

минимум чрез интегрирано управление на вредителите по растенията. 

Интегрираното управление интегрира комбинация от методи, при които 

биологичните, биотехнологичните и селекционни мерки имат превес 

✓ пестене на вода и други ресурси при отглеждането на цветя 

✓ активно насърчаване на биоразнообразието и по-специално защита на 

пчелите и други важни опрашващи насекоми 

➢ в икономически аспект 

✓ отговор по устойчив начин на нарастващото търсене 

✓ предотвратяване на конкуренцията за площи между цветята и други 

суровини като зърно и други подобни 
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Според нас, трайното подобряване на условията в тези три области, може да се 

случи, но само и единствено при поемането на цялостен ангажимент от страна 

както на националните, така и на международните участници от сектора. В повечето 

случаи стопанствата не произвеждат единствено за Лидл, но и за други търговски 

дружества и международни пазари. 

3. Нашите цели и  мерки 

3.1 Сертифициране и стандарти 

Международно признатите стандарти за околната среда и устойчивост са нашата 

гаранция, че отглеждането на цветя и растения е наистина по-устойчиво. Затова в 

двуетапен процес ние ще сертифицираме възможно най-много продукти от тази 

продуктова гама. 

Като първата стъпка всички вносни цветя и растения в нашия асортимент ще 

притежават сертификат GLOBALG.A.P. Проследяване на продукцията [англ. - 

Chain of Custody] или стандарти, признати от GLOBALG.A.P,. до края на 2019 

година. Освен това тези артикули трябва да бъдат оценявани по социални аспекти. 

Тук прилагаме модула GLOBALG.A.P. Оценка на социалния риск (GRASP) или 

надхвърляща го социална сертификация, респективно оценка. 

Като втори етап, ние работим с националните си доставчици, за да гарантираме, 

че в бъдеще и те ще въвеждат сертификация на производствата си от цветя и 

растения по GLOBALG.A.P.

3.2 Социални стандарти 

За Лидл е важно прилагането на задължителен минимум от социални стандарти 

както в самата компания, така и в отношенията с нашите бизнес партньори. С 

подписване на договор, доставчиците ни и техните производители се задължават 

да прилагат Кодекса за поведение на Лидл. Той е базиран на Кодекса за поведение 

на "Бизнес инициативата за социално съгласие" в рамките на Европейската 

асоциация за външна търговия, в която Лидл членува от 2007 година. Участниците 

в инициативата се ангажират да подобрят условията на труд във веригата за 

доставки, да спазват директивите за опазване на околната среда и да изграждат 

структури, които подсигуряват спазването на социални стандарти в 

производството.  

В допълнение, Кодексът за поведение на Лидл се основава и на стандартите на 

Международната организация на труда (МОТ), както и на Декларацията на ООН за 

правата на човека, или други наднационални директиви, които включват: 

➢ забрана на принудителен и детски труд 

➢ липса на дискриминация на работното място 

➢ свобода на сдружаването и право на колективно договаряне 

➢ ясно регулиране на заплатите и работното време, основано на национални 

или международни закони и стандарти. 
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3.3 Прозрачност и проследимост 

За да направим предлагането на цветя и растения по-устойчиво, е важно цялата 

верига за доставки да е прозрачна и проследима. Затова стандарта GLOBALG.A.P 

предвижда всеки сертифициран продукт да получава уникален идентификационен 

номер GLOBALG.A.P (GGN). С неговото предстоящо въвеждане клиентите ще 

могат да преглеждат информация за съответните производители на цветя или 

растения  на онлайн платформата ggn.org. Ние сме ангажирали своите доставчици 

да прилагат GGN за всички сертифицирани цветя и растения. 

3.4 Дългосрочни партньорства 

Стабилното дългосрочно сътрудничество е в основата на по-устойчиви действия от 

страна на всеки партньор. Затова основно се стремим към дългосрочни бизнес 

отношения със своите доставчици, производители и бизнес партньори. Лидл има 

кодекс за поведение, в който са определени рамковите условия за сътрудничество. 

Например, насърчаваме доставчиците си да посещават редовно производствените 

бази  и да работят заедно с тях за непрекъснато внедряване на нови по-устойчиви 

практики. 

С поръчката на цветя и растения целите и мерките в това становище стават 

задължителни и за доставчиците ни. От тях също очакваме да разработят свои 

насоки за това как цветята и растенията да се набавят по-устойчиво. Стандартите 

редовно се контролират чрез система за управление. В допълнение, ние 

приветстваме разработването на собствени инициативи от доставчиците, които да 

допринасят за покачване на значимостта на темата в своите среди. 

Други групи като неправителствените организации, академичните среди, или други 

заинтересовани страни също са важни партньори за Лидл. Ние се стремим  към 

отворен диалог, където се появяват много нови импулси, подпомагащи всички по 

пътя към по-устойчивото култивиране на цветя и растения.

 

 


