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Цялото законодателство относно правилата за етично поведение и упражняване на 
дейности по придружаване на лица, редакция от 19. 02. 2016  
 

Пълно заглавие  

Наредба на Федералния министър за наука, изследване и икономика относно правилата за 
етично поведение и упражняване на дейности по придружаване на лица  
Основна редакция: Държавен вестник (BGBl.) II № 278/2007  

 

Изменение  

Държавен вестник (BGBl.) II № 396/2015  

 

Преамбюл/Клауза за обнародване  

Въз основа на § 69 ал. 2 от Закона за самостоятелно упражняваните занятия 1994, Държавен 
вестник № 194, последно изменение чрез федералния закон, Държавен вестник I № 161/2006, в 
съгласие с Федералното министерство на социалната политика и защитата на потребителите се 
разпорежда:  

 

Текст  

Правила за упражняване  

§ 1.  (1) Самостоятелно работещите по занятие лица, които упражняват занятието придружаване 
на лица, трябва при упражняването на тяхната дейност да съблюдават общото благо на 
придружаваното лице и да не злоупотребяват със своето професионално положение за получаване на 
лична изгода, като напр. чрез непоискано посредничество или непоискано сключване на сделки. 
По-специално им е забранено да приемат извършването на дейности без извършване на насрещни 
дейности на същата стойност.  

(2) Посочените в ал. 1 упражняващи занятието лица трябва при предприемане на покупки за 
придружаваните лица да се ориентират по принципите за пестеливост, икономичност и 
целесъобразност.  

(3) Търсенето на частни лица с цел събиране на поръчки за дейности по занятието придружаване на 
лица е разрешено само при изрично поискване, насочено към имащия право на упражняване на занятието 
придружаване на лица упражняващ това занятие. Приемането на поръчки за такива дейности е 
разрешено само в местата на упражняване на занятието или във връзка с допустимото съгласно 
предходното изречение търсене.  

(4) Извършените дейности трябва да се документират достатъчно пълно и редовно и да бъдат 
достъпни за двете страни по договора, както и за принадлежащите към здравните професии, които се 
грижат за и лекуват придружаваното лице.  

§ 2.  (1) Посочените в §1 ал. 1 самостоятелно упражняващи занятието лица трябва да сключат договор  
в писмена форма за дейностите по персоналното придружаване и да информират писмено 
интересуващите се по тяхно настояване преди сключването на договора относно всичко, което е 
съществено и значимо за сключването на договора, по-специално относно допустимото съдържание 
на дейностите и цената. Във всяка реклама те са длъжни да посочат къде може да се поиска тази 
информация.  

(2) Посоченият в ал. 1 договор за придружаване трябва да се предаде на партньора по договора в 
копие и трябва да е със следното минимално съдържание:  

1. името (фирмата) и адреса на страните по договора,  

2. началото и срока на трудовия договор,  

3. съдържанието на дейностите,  

4. определянето на насоките за действие по смисъла на §160 ал. 2 цифра 1 Закон за самостоятелно упражняваните 

занятия 1994 (GewO) в актуалната редакция,  

5. договаряне, дали в случай на възпрепятстване на представителството са предвидени съответни 

мерки и при всички случаи имената  

 и адресите за контакт на представляващия/представляващите,  

6. падежът и размерът на възнаграждението, при което трябва да се обърне внимание на 

това, че упражняващият  занятието сам декларира и плаща всички данъци и вноски и  
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7. разпоредби относно приключването на договорното отношение, като при това трябва да се 
предвиди, че  договорът за придружаване на лице се прекратява при смърт на нуждаещото се 
от придружаване лице  упражняващият занятието трябва да възстанови съответна част от вече 
предварително изплатено възнаграждение, както и че  договорът може да се прекратява от двете 
страни по договора при съблюдаване на двуседмично предизвестие  към края на календарен 
месец.  

(3) Отделните разпоредби, съдържащи се в трудовия договор трябва да бъдат описани просто и 
разбираемо, но също така всеобхватно и точно.  

Правила за етично поведение  

§ 3.  Посочените в §1 ал. 1 упражняващи занятието лица трябва да упражняват своята професия 
съвестно с грижата на добър придружител на лица.  Те са длъжни да изоставят всяко неетично 
поведение.  

§ 4.  Неетично поведение в деловото взаимоотношение с работодателите или с подлежащото на 
придружаване лице, което допринася за увреждане на имиджа на професията или на интересите на 
професията и нарушава личните права, включително икономическите интереси на придружаваното 
лице. Неетично поведение е налице по-специално тогава, когато придружителите на лица  

1. не предлагат правдиво своите дейности или  

2. извършват дейности, без да им са възложени такива или  

3. получават плащания, без да имат право за това или  

4. задържат своеволно предмети, които са им поверени или  

5. предават препоръки на неподходящи лица като 

придружители.  

§ 6.  (1) Тази наредба влиза в сила от 15 октомври 2007 г.  

(2) §1 ал. 1 в редакцията на Наредбата от Държавен вестник (BGBl.) II № 396/2015  влиза в сила 
с влизането в сила на Наредбата на Федералния министър за наука, изследване и икономика 
относно правилата за етично поведение и упражняване на организиране на придружаване на лица, 
Държавен вестник (BGBl.) II № 396/2015 (публикуване: правилно: Държавен вестник (BGBl.) II № 
397/2015);същевременно § 5 престава да действа.  
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