4.4. НЕДОПУСКАНЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ, ВКЛ. ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ
ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, ЧРЕЗ
КОЛЕКТИВНО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ. МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА
ВКЛЮЧВАНЕ НА КЛАУЗИ, КОИТО ГАРАНТИРАТ АНТИ-ДИКСРИМИНАЦИЯ И
ПРЕВЕНЦИЯ НА СТРЕСА И НАСИЛИЕТО НА РАБОТНОТО МЯСТО В
ТЕКСТОВЕТЕ НА КТД.
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ДИСКРИМИНАЦИЯ И ТОРМОЗ НА РАБОТНОТО МЯСТО
Много служители са подложени на тормоз на работното място.
И тъй като често не са сигурни какво да правят, когато се сблъскат с него, не
предприемат никакви действия за прекратяването му. Така тормозът превръща компанията
в токсично работно място и може да доведе до сериозни последствия за тормозения
служител.
Определение
Тормозът на работното място е форма на дискриминация. Българското
законодателство забранява всяка пряка или непряка дискриминация, основана на следните
признаци:

Признаци за дискриминация

1

Пол

2

Народност

3

Човешки геном

4

Гражданство

5

Религия и вяра

6

Политическа принадлежност

7

Имуществено състояние

8

Сексуална ориентация

9

Физическо или психическо увреждане

10

Раса

11

Етнос

12

Образование

13

Произход

14

Убеждения

15

Обществено положение

16

Възраст

17

Семейно положение

18

Др. признаци, посочени в закон или международен договор

Съгласно чл. 5 от Закона за защита от дискриминация (ЗЗД), тормозът на основа на
изброените признаци се смята за дискриминация.
Следователно „тормоз на работното място“ е всяко нежелано поведение на
основата на посочените дискриминационни признаци, изразено физически, словесно или
по друг начин, което има за цел накърняване на достойнството на тормозеното лице и/
или създаване на враждебна, обидна или застрашителна за него среда.
Тормозът може да включва обидни шеги, използване на обидни прякори,
физическо посегателство, заплахи, подигравки, разпространяване на обидни снимки и
карикатури, и др.
Тормозът може да бъде извършен от пряк ръководител, от висшестоящ мениджър,
от колега и дори от външен посетител на работното място.
Видове тормоз на работното място
1. Дискриминационен тормоз
Дискриминационен тормоз на работното място е налице, когато определени служители
тормозят свои колеги, защото са от друга раса, възраст, имат недъг, изповядват друга
религия, имат друга националност или просто защото не ги харесват.
2. Сексуален тормоз
Сексуалният тормоз на работното място може да бъде тормоз на основата на
пол или тормоз от сексуален характер.

Тормозът на основата на пол включва например дискриминирането на жена-служител,
поради нейната бременност и/или раждането на дете.
А за тормоз от сексуален характер говорим, когато даден ръководител има натрапчиво
желание за сексуален контакт със свой подчинен, който не откликва на предложението.
3. Враждебна работна среда/ психически тормоз
Създаването или поддържането на враждебна работна среда също се счита за вид тормоз на
работно място, като словесните атаки и обиди са най-често срещания психически тормоз,
на който са подложени работещите.
Във враждебна работна среда служителят обикновено не е тормозен директно, но
тягостната атмосфера и неправомерното, грубо отношение на колегите или ръководителя
му към него със сигурност вредят на качеството на работата му и на неговото психическо
състояние.
Примери
Понякога е трудно да се каже дали дадена ситуация е тормоз на работното място
или не.
За да те ориентираме, представяме ти 3 ситуации, на които лично сме били свидетели
и които се считат за такъв тормоз:


Иван е жертва на тормоз на работното място, тъй като шефът му многократно го е
наричал с различни имена, позовавайки се на произхода му от малко населено място и
на учебното заведение, което е завършил, и определя работата му като незадоволителна
само въз основа на произхода и образованието му.



Шефът на Елена не ѝ позволява да заеме по-висока позиция, въпреки, че тя
притежава всички квалификации за това, а я ограничава само до ролята ѝ на
рецепционист единствено въз основа на външния ѝ вид. Той многократно ѝ е заявявал,
че клиентите харесват „да ги посреща хубаво момиче“ и затова няма да бъде повишена.



Мария е жертва на тормоз на работното място, тъй като нейният пряк ръководител
многократно я е канил да пийнат по нещо след работа, и ѝ е казвал, че „ще стигне далеч,
ако си изиграе правилно картите“.

Жертва ли си на тормоз на работното място?
Ако срещу теб се осъществява нежелано физическо, вербално или сексуално

поведение,

което

накърнява

достойнството

ти,

на

база

на

някой

от дискриминационните признаци, то ти си жертва на тормоз на работното място.
Причиняването на отрицателни чувства и емоции, както и създаването на
враждебна, обидна, унизителна или застрашителна трудова среда също представляват
тормоз спрямо теб.
Без значение дали тормозът се осъществява психически (чрез обиди) или
физически (чрез насилие), той представлява незаконно поведение и ти следва да
потърсиш правата си.
Какво да правиш, ако си жертва на тормоз?
С директива 89/391/ЕИО Европейската комисия е взела мерки за осигуряване на
защита на работещите на територията на Европейския съюз.
Според нея работодателите са длъжни и отговорни да осигурят безопасна

трудова среда, като работещите не бива да бъдат психически или физически увреждани и
тормозени на работното си място.
Юридическо задължение на работодателя е осъществяването на трудово
правоотношение, чрез което служителя следва да е третиран наравно с другите и да има
равни възможности при упражняване на неговите трудови права (чл. 127, ал. 2 от КТ).
Ето защо твоята първа стъпка, ако смяташ, че си жертва на тормоз на работното
място, е да подадеш сигнал за тормоз към работодателя си.
1. Подаване на оплакване към работодателя

Представи ясно фактите и обстоятелствата, при които е станало нежеланото за теб
поведение.
Оплакването ти следва да бъде адресирано, без значение писмено или устно, до
официалния представляващ компанията, за която работиш – Управител или Изпълнителен
директор, а не до прекия ти ръководител или просто до някой висшестоящ.
Освен това, оплакването ти трябва да бъде отправено лично от теб, а не от трето
лице - свидетел на случката.

Какво следва да предприеме работодателя ти?
Работодател, получил оплакване от служител, който се смята за подложен на
тормоз на работното място, е длъжен незабавно да извърши:

1. Проверка
Тя обикновено се изразява в разговор с обвиненото лице, допълнителни разговори
с теб, разпитване на твои колеги - свидетели на случката, събиране на доказателства, ако
има такива, и др. Целта е работодателят да установи по категоричен начин, че е извършен
тормоз срещу теб.

2. Предприемане на мерки за прекратяване на тормоза
След като установи фактите и обстоятелствата, той е длъжен да предприеме действия за
прекратяване на тормоза. Целта е да бъдеш предпазен от ново нежелано поведение.
Подобна мярка би била например преместването на извършителя в друг отдел, стая или
сграда.

2. Дисциплинарно наказание на извършителя на тормоза
Това е и последното действие, което работодателя следва да предприеме, съгласно
чл. 186 от КТ и чл. 17 от ЗЗД. На база тежестта на нарушението и обстоятелствата, при

които е извършено, работодателят следва да реши дали да наложи дисциплинарно
наказание и какво да бъде то.
При неизпълнение на тези си задължения, работодателят носи отговорност за
всички актове на дискриминация, извършени на работното място от негов служител.
3. Подаване на сигнал в Комисия за защита от дискриминация
Ако работодателят ти не изпълни задължението си да направи проверка и не вземе
необходимите мерки, или ако тормозът се осъществява именно от него, следващото ниво,
към което следва да се обърнеш, е Комисията за защита от дискриминацията.
Тя контролира прилагането на ЗЗД и отговаря за предотвратяване и защита от
дискриминация, както и за осигуряване на равенство на възможностите на работното
място.
Подай писмен сигнал срещу работодателя ти, който не е спазил законовото си
задължение да ти осигури безопасна работна среда.
Образец на жалба:

4. Подаване на жалба в Инспекция по труда

Паралелно с подаване на сигнал в Комисията за защита от дискриминация, можеш
да подадеш жалба срещу работодателя ти и в Инспекцията по труда.
В тази ситуация, ако работодателят ти не е предприел мерки, с които да те защити, или
пък ако той е насилникът, то той подлежи на глоба.
Формуляр за подаване на сигнал:
СИГНАЛ
(Жалба)
за нарушение на трудовото законодателство- трудови правоотношение, безопасни и
здравословни условия на труд, хигиена на труда, други

от ............................................................................................, ЕГН: ………….……………….…….....
адрес:

гр.

№....................,бл.

............................................................,
……………...…….,

вх.

ул.

………….……,

.......................................................,
ет.

……………....…,

ап.

…………………………………..……..
(посочете: своите име, презиме, фамилия, ЕГН, адрес за връзка с Вас)
*тел.:..................................., е-mail:................................................ факс:.........................,
*Подателят е длъжен да предостави поне един от източниците за контакт с него:
телефон, електронна поща или факс)
ОТНОСНО
РАБОТОДАТЕЛ:………………………………………………………………………………
………………………….…..…………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….………….…..…………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………..……

(посочете: наименование на предприятието, седалище и адрес на управление, адрес
на обекта на контрол и др.)
БУЛСТАТ/ЕИК: ......................................................................................................
(посочете: БУЛСТАТ/ЕИК - за юридическо лице - работодател)
УВАЖАЕМА/И Г- ЖО/Г-Н ДИРЕКТОР,
............................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................
.................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................
...................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................
...................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
........................................................................
(изложение: в какво се състои нарушението на законодателството, свързано с

изпълнението на държавна служба. Ако прилагате документи, моля да ги опишете.
Внимание: приложените към сигнала документи следва да са копия!)

Дата:………………………..

подпис:……………………

…..

Приет на място в приемната на дата:…………..……
служител:
……………………………………………......

длъжност,фамилия, подпис

5. Подаване на сигнал в полицията и завеждане на дело
Освен че е дисциплинарно нарушение, в някои случаи тормозът представлява и
престъпление.
Подай сигнал в полицията и заведи дело в следните случаи:


ако ти е нанесена физическа травма



ако си принуждаван да извършиш нещо незаконно или против волята ти



при сексуално насилие



когато твой колега, ръководител или работодателя ти нарушават закон и сериозно ти
вредят

Във всички посочени случаи следва да можеш да осигуриш доказателства за наличие на
тормоз на работното място и свидетели. Затова съхранявай всяка бележка, документ,
съобщение и имейл, и разказвай веднага на твои колеги, когато се почувстваш
дискриминиран и тормозен.

Образец на ЖАЛБА до полицията срещу психологически тормоз от страна на
КОЛЕКТОРСКИ фирми!!!

до Началника на … РПУ
Гр. …………………………

С И Г Н А Л / ЖАЛБА

От……………………………………………………………………………..,
ЕГН……………………………………..:
/трите имена на лицето/
Постоянен адрес: гр./с ………………………………………….…………….., обл.
………….………………,
община…………………………….………………. жк/ул.No
……………………………………………………..,
бл. ….., вх. ….., ет. …., ап. …. тел. …………………………………, GSM:
…………………………………..

На ………….., 201… г., в ……. ч., в гр./с. ………………………, жк/ул.
…………………..………….No …..…
се случи следното:
…………………………………………………………………………………………………
…………
/изложение на фактическата част/
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………

Свидетели:

1. ………………………………………………………………………………….., ЕГН:
………………..…….,
постоянен адрес гр./с. …………………………., обл., ………………………, община
……………….
…………………., жк/ул. ………………………………, бл. ….., вх. ….., ет. ….., ап. ……..

2. ………………………………………………………………………………….., ЕГН:

…………..………….,
постоянен адрес гр./с. …………………………, обл., ………………………., община
……………….
………………… , жк/ул. ………………………………, бл. ….., вх. ….., ет. ….., ап. ……….

гр. ……………….

С УВАЖЕНИЕ:

………………………
дата …………….

Не забравяйте, че казусите за тормоз на работното място са трудно доказуеми.
Въпреки това, имай предвид, че твоят работодател е законово задължен да ти
осигури безопасна работна среда и равни възможности за полагане на труд.
Възползвай се от това си право и дръж работодателя си отговорен, ако не спази
задължението си.

В СЪСТОЯНИЕ ЛИ Е РАБОТОДАТЕЛЯТ ДА ПРЕДОТВРАТИ ВСИЧКИ
ФОРМИ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО
Законът за защита от дискриминация (ЗЗДискр.) предвижда комплекс от
задължения за работодателя, свързани със създаването на недискриминационна среда за
упражняване на правото на труд. Според чл. 18 ЗЗДискр. „работодателят в сътрудничество
със синдикатите е длъжен да предприеме ефективни мерки за предотвратяване на всички
форми на дискриминация на работното място“. Това общо формулирано задължение
следва да се тълкува във връзка с всички останали задължения, установени в глава втора,

раздел І от ЗЗДискр., озаглавен „Защита при упражняване правото на труд“: за
осигуряване на еднакви условия на труд (чл. 13 ЗЗДискр.), равно възнаграждение за
еднакъв и равностоен труд (чл. 14 ЗЗДискр.), равни възможности за професионално
обучение и повишаване на професионалната квалификация и преквалификация (чл. 15
ЗЗДискр.), прилагане на еднакви критерии при налагане на дисциплинарни наказания (чл.
20 ЗЗДискр.) и т.н.
Изпълнението на всяко едно от тези конкретни задължения е предпоставка за
„предотвратяването на всички форми на дискриминация на работното място“. Наред със
задълженията за бездействие (да се въздържа, респективно да не допуска извършването на
дискриминационни актове), работодателят е задължен да предприеме и редица действия:
например да пригоди работното място към нуждите на работник или служител с
увреждания, освен когато това е прекалено обременително като организация и разходи (чл.
16 ЗЗДискр.), да постави на достъпно място в предприятието текста на закона, както и
всички разпоредби на вътрешните правила и клаузите от колективния трудов договор,
отнасящи се до защитата от дискриминация (чл. 22 ЗЗДискр.), и др.
В

следващите

редове

ще

бъде

обърнато

внимание

на

конкретни

антидискриминационни мерки, целящи намаляване на риска от извършване на
дискриминационни актове в предприятието. Ще бъдат разгледани и възможностите на
работодателя за реакция, когато получи сигнал за неравно третиране на работник или
служител. Обемът и целите на това изложение не предполагат изчерпателен анализ на
всички задължения на работодателя по ЗЗДискр., затова акцентът ще бъде поставен само
на някои въпроси със съществено практическо значение.
Разбира се, трябва да се държи сметка, че каквито и мерки да се предприемат, те не
могат да дадат абсолютна гаранция за предотвратяването на всички форми на
дискриминация на работното място. Когато законът въвежда такова задължение, то следва
да се тълкува в смисъл на полагане на максимални усилия и поемане на отговорността, ако
въпреки всичко бъде извършен дискриминационен акт. Необходимо е също така да се
отчита един твърде деликатен баланс: прекомерно интензивната намеса на работодателя в
личната сфера на работниците и служителите може да има точно обратен на целения
резултат. Подобни отношения често са емоционално обременени и поведението на

работодателя в тях трябва да е не само законосъобразно, но и достатъчно внимателно и
тактично, за да не накърни достойнството на засегнатите лица. Във всеки конкретен
случай може да се наложи предприемането на различни мерки, но все пак могат да се
очертаят някои общи закономерности, от които да се изведат и определени насоки.
1. Законът определя дискриминацията като неравно, по-неблагоприятно третиране
на лице на основата на признаците по чл. 4, ал. 1 ЗЗДискр. (пол, раса, народност,
етническа принадлежност, произход, религия, лично или обществено положение, семейно
положение, възраст, сексуална ориентация и др.). Той забранява както пряката, така и
непряката дискриминация, т.е. определя като еднакво недопустими както явното, така и
прикритото зад „привидно неутрална разпоредба, критерий или практика“ неравно
третиране на определени лица поради факта, че са носители на съответен признак,
определящ принадлежността им към дадена група. Приравнен по правните си последици
на формите на дискриминация е и тормозът (всяко нежелано поведение на основата на
същите признаци, изразено физически, словесно или по друг начин, което има за цел или
резултат накърняване на достойнството на лицето и създаване на враждебна, обидна или
застрашителна среда), съответно сексуалният тормоз. В Допълнителните разпоредби на
ЗЗДискр. са дефинирани още понятието „неблагоприятно третиране“ (всеки акт, действие
или бездействие, което пряко или непряко засяга права или законни интереси), както и
изразът „на основата на признаците по чл. 4, ал. 1“ (на основата на действителното,
настояще или минало, или предполагано наличие на един или повече от тези признаци у
дискриминираното лице или у лице, с което то е свързано, или се предполага, че е
свързано, когато тази връзка е причина за дискриминацията).
2. Очевидно е, че тези твърде общи дефиниции откриват пътя към прекалено
широко тълкуване и почти всяка ситуация може да се интерпретира, така че да бъде
квалифицирана като проява на дискриминация. Ако например при изготвянето на
графика за ползване на платения годишен отпуск работодателят се съобрази първо с
предпочитанията на работниците и служителите със семейни задължения (доколкото те
обичайно планират почивката си с оглед ангажиментите на другия съпруг, училищни
ваканции и пр.), буквалното тълкуване на цитираните законови разпоредби може да
обоснове извода, че спрямо несемейните служители е налице дискриминация по признака
„семейно положение“. Затова на тези въпроси следва да се обърне специално внимание в
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представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 КТ, които се провеждат
преди утвърждаването на графика за отпуските (чл. 173, ал. 1 КТ). Логично е, че не винаги
могат да се съобразят предпочитанията на всички работници и служители за времето, през
което да използват отпуска си (вж. чл. 37а, ал. 1 НРВПО) и по необходимост при
планирането трябва да се възприеме критерий, който да държи сметка и за нормалното
протичане на производствения процес в предприятието. Отчитането на семейните
ангажименти изглежда разумно и справедливо решение. То впрочем не е чуждо и на
законодателя, който дава предимство на непълнолетните работници и служители и майки
с деца до 7-годишна възраст (чл. 174 КТ). Все пак работодателят следва да положи усилия
за това предпочитанията на максимален брой от служителите да бъдат съобразени, а
когато това се окаже обективно невъзможно - да разясни мотивите си за взетото решение и
да се опита да предотврати възникването на напрежение. Именно социалният диалог
(провеждането на консултациите с представителите на работниците и служителите) е
способ за пълноценното изпълнение на работодателските задължения както по трудовия
закон, така и по ЗЗДискр.
Наред с безусловната необходимост от провеждане на ефективен социален диалог,
в правната литература са изведени и други примери за удачни мерки, целящи
предотвратяване на формите на дискриминация на работното място. „По инициатива на
работодателя юрисконсултът на предприятието или друго лице с юридическо
образование, или синдикален член може да изнесе беседа пред трудовия колектив, като
запознае работниците с техните трудови права в борбата им срещу дискриминацията на
работното място. Работодателят може да прави периодични анкети сред своите
работници, като от отговорите на поставените въпроси прави оценка на психологическия
климат и на нагласите в трудовия колектив по конкретни въпроси на разглежданата
проблематика.“ (доц. Ивайло Стайков, „Тормоз на работното място - същност, последици
и правна защита“, сп. „Адвокатски преглед“, 2006, бр. 4-5, с. 9-19).
На следващо място, във вътрешните актове на работодателя (правилник за
вътрешния трудов ред, Етичен кодекс и др.) могат да се включат разпоредби от
антидискриминационно естество. Както беше посочено, ЗЗДискр. изрично определя, че

съответните текстове, отнасящи се до защитата от дискриминация, следва да се поставят на
видно място в предприятието и да са достъпни за целия персонал.
3. Дотук бяха посочени някои мерки с предимно превантивен характер
(пълноценно взаимодействие със синдикалните организации и представителите на
работниците и служителите, образователни кампании, въвеждане на изрични забрани за
неравно третиране във вътрешните актове). Не е изключено обаче, въпреки тези мерки, да
бъде извършен дискриминационен акт и тук се поставя въпросът за възможната реакция
от страна на работодателя.
Най-напред е необходимо едно кратко уточнение: в случая не става дума за
дискриминационен акт, извършен от самия работодател (ако той е физическо лице,
респективно от негов представител в лицето на управител, изпълнителен директор и пр.).
Такъв акт, разбира се, би бил незаконосъобразен и работодателят следва да понесе
отговорност, ако неравното третиране бъде доказано. (Така например служителка може да
сезира Комисията за защита от дискриминация, като представи доказателства, че получава
по-ниско трудово възнаграждение за еднакъв и равностоен труд в сравнение с колегите си
мъже и тази разлика се дължи именно на пола.

Комисията може да наложи на

работодателя административно наказание, както и да даде предписания за отстраняване на
нарушението.) По-интересен от правна гледна точка е въпросът за поведението на
работодателя, когато дискриминационният акт е извършен от един или група работници и
служители спрямо друг/други работници и служители. Законът задължава работодателя да
се намеси в такава ситуация (чл. 17 ЗЗДискр.), а това може да се окаже твърде деликатно.
Същевременно, ако не заеме активна позиция, работодателят рискува да бъде обвинен в
неизпълнение на своите задължения по ЗЗДискр. за създаване на недискриминационна
работна среда и предприемане на ефективни мерки за предотвратяване на всички форми
на дискриминация на работното място.
4. За да реагира, работодателят най-напред трябва да узнае за възникването на
потенциалния проблем. Според чл. 17 ЗЗДискр., работникът или служителят, който се
смята за подложен на тормоз, включително сексуален тормоз, следва да подаде оплакване.
Неясно защо законодателят е предвидил, че работникът или служителят трябва
задължително да се оплаква от тормоз, а не е използвал по-общото понятие „неравно

третиране“. Възможно е служителят да е подложен на дискриминационно отношение от
страна на свой колега или колеги, без субективно да схваща това като тормоз. И при това
положение дискриминационният акт не може да бъде толериран. Разпоредбата на чл. 17
ЗЗДискр. е неоправдано тясна и в друга насока: не е изключено сигнал да бъде подаден от
друго лице, което не означава, че работодателят е освободен от задължението си да
реагира. Достатъчно е да се разгледа един подобен пример: служителка е подложена на
„нежелано поведение от сексуално естество“ от прекия си ръководител (сексуален тормоз
според легалната дефиниция на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗЗДискр.), но
поради страх да не загуби работата си или поради неудобството да коментира подобен
въпрос, не подава оплакване до работодателя. Друг служител обаче подава сигнал.
Очевидно е, че в тази ситуация работодателят няма да е изпълнил задължението си за
предотвратяване на всички форми на дискриминация на работното място, ако не
разследва сигнала под претекст, че няма постъпило оплакване от самата служителка.
5. Следователно трябва да се приеме, че независимо от източника на сигнала,
работодателят е задължен да го разгледа. Необходимо е той да извърши преценка, дали
действително описаната ситуация разкрива белезите на дискриминационен акт.
Оплакването (сигналът) трябва да съдържа конкретни данни в какво се изразява неравното
третиране (тормозът), на основата на кой от признаците по чл. 4, ал. 1 ЗЗдискр. лицето се
чувства дискриминирано, респективно по какъв начин лицата, които не притежават
съответния признак, са обект на различно отношение. Трудно може да се говори за
дискриминационен акт например в хипотезите, когато сигналът съдържа индикации за
чисто междуличностни неразбирателства и конфликти, без в него да присъстват данни за
неравно третиране и то на основата на определен признак (пол, етническа принадлежност,
сексуална ориентация и пр.). Сам по себе си фактът, че служителят се е почувствал обиден
от дадено изказване или действие, не ги прави дискриминационни. А за работодателя не
съществува правно задължение за изглаждане на междуличностни неразбирателства сред
персонала.
Ако обаче сигналът действително съдържа данни за извършен дискриминационен
акт, работодателят трябва да установи фактическата ситуация. Това може да стане най-вече,
като се изискат обяснения по случая от обвиненото в дискриминация лице. Този извод
следва пряко от разпоредбата на чл. 17 ЗЗДискр., според която работодателят е задължен

да наложи дисциплинарна отговорност на работника или служителя, който упражнява или
е упражнил тормоз. Според чл. 193, ал. 1 КТ преди налагане на дисциплинарното
наказание работодателят има задължението да изслуша работника или служителя или да
приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства. На
практика тази част от производството се оказва „най-деликатна“, защото твърдяното
нарушение (дискриминационният акт) трябва да се опише в детайли и да се съберат
доказателства за извършването му. В тази фаза напрежението лесно може да ескалира,
което да навреди на работната атмосфера в целия колектив. Затова работодателят трябва
да подходи с нужното внимание. Този извод лесно може ясно да се илюстрира с
използвания и по-горе пример за упражнен сексуален тормоз над подчинена служителка:
работодателят трябва да разследва оплакването и да изслуша и двете страни, но е
препоръчително запазването на дискретност по отношение на останалата част от
персонала, най-малкото, за да не се създават допълнителни притеснения за потърпевшата.
6. Ако се потвърди верността на оплакването (сигнала), ЗЗДискр. предписва
работодателят да предприеме мерки за прекратяване на тормоза и за налагане на
дисциплинарна отговорност на виновния служител. На това правило следва да се обърне
специално внимание, доколкото трудовото законодателство не предвижда задължително
налагане на дисциплинарно наказание, когато се установи нарушение на трудовата
дисциплина. По принцип работодателят може да прецени, че нарушението е маловажно и
за провинилия се служител да не настъпят никакви негативни последици. Когато обаче се
разкрие нарушение на антидискриминационния закон, в частност - наложен тормоз, на
виновното лице задължително се налага едно от предвидените в Кодекса на труда
дисциплинарни наказания: забележка, предупреждение за уволнение или дисциплинарно
уволнение.
7. Удачно е накрая да се посочат съвсем накратко и възможните пътища за защита
от дискриминация, когато работникът или служителят счита, че работодателят е в
нарушение на задълженията си по ЗЗДискр., респективно че не е предприел
необходимото по подаден сигнал за тормоз на работното място. Единият способ е
инициирането на производство пред Комисията за защита от дискриминация (КЗД), която
може да установи факта на нарушението и да наложи на работодателя административно
наказание, както и да даде задължителни предписания за отстраняване на нарушението.

Комисията обаче няма правомощия да присъди обезщетение за претърпените от
дискриминираното лице вреди - това е изключителна компетентност на съда. Затова на
основата на решението на административния орган потърпевшият може да заведе
осъдителен иск срещу работодателя за изплащане на парично обезщетение за
претърпените в резултат на дискриминационния акт неимуществени вреди. Алтернативно
лицето може да предяви иск направо пред районния съд, с който да поиска установяване
на нарушението, осъждане на ответника да преустанови нарушението и да възстанови
положението преди нарушението, както и да се въздържа в бъдеще от по-нататъшни
нарушения и обезщетение за вреди. И в двата случая за производствата (административно
и/или съдебно) не се събират такси.
В обобщение - работодателят трудно би могъл да предотврати всички форми на
дискриминация на работното място, но това не бива да го демотивира от полагането на
усилия в тази насока. Не достатъчно сериозното отношение и неизпълнението на
разглежданите задължения може да има тежки негативни последици и то в няколко насоки:
Първо - Комисията за защита от дискриминация има правомощия да наложи глоби,
съответно имуществени санкции на юридически лица за нарушения на закона (в размер от
200 до 2000 лв., съответно 2500 лв.).
Второ - по съдебен ред дискриминираното лице може да претендира обезщетение
за претърпените неимуществени вреди, което съдът определя по справедливост.
И трето - може би най-опасният негативен резултат от дискриминационния акт за
работодателя, се изразява в компрометирането на доверието в него и на работната
атмосфера. Дори това да не се случи в непосредствен план, в перспектива то неизбежно
ще доведе до затруднения в дейността и вероятни загуби.

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЯТА НА РАБОТНОТО МЯСТО
Законът за защита от дискриминация предвижда комплекс от задължения за
работодателя за създаването на недискриминационна среда за упражняване на правото на
труд. Според чл. 18

"работодателят в сътрудничество със синдикатите е длъжен да

предприеме ефективни мерки за предотвратяване на всички форми на дискриминация на
работното място".
Това общо задължение следва да се тълкува във връзка с всички останали
задължения за осигуряване на еднакви условия на труд, равно възнаграждение за еднакъв и
равностоен труд, равни възможности за професионално обучение и повишаване на
професионалната квалификация и преквалификация, прилагане на еднакви критерии при
налагане на дисциплинарни наказания и т.н.
Наред със задълженията да не допуска извършването на дискриминационни актове
работодателят е задължен да предприеме и редица действия: да пригоди работното място
към нуждите на лице с увреждания, да постави на достъпно място в предприятието текста
на закона, както и всички разпоредби на вътрешните правила и клаузите от колективния
трудов договор, отнасящи се до защитата от дискриминация и др.
Разбира се, каквито и мерки да се предприемат, те не могат да дадат абсолютна
гаранция за предотвратяването на всички форми на дискриминация. Законовото
задължение следва да се тълкува в смисъл на полагане на максимални усилия и поемане на
отговорност, ако въпреки всичко бъде извършен дискриминационен акт.
Законът определя дискриминацията като неравно, по-неблагоприятно третиране на
лице на основата на пол, раса, народност, етническа принадлежност, произход, религия,
лично или обществено положение, семейно положение, възраст, сексуална ориентация и
др.
Той забранява както явното, така и прикритото зад "привидно неутрална
разпоредба, критерий или практика" неравно третиране на определени лица поради
факта, че са носители на съответен признак, определящ принадлежността им към дадена
група. Приравнен по правните си последици на формите на дискриминация е и тормозът,
съответно сексуалният тормоз.
В Допълнителните разпоредби е дефинирано още понятието "неблагоприятно
третиране" (всеки акт, действие или бездействие, което пряко или непряко засяга права
или законни интереси).
Очевидно е, че тези твърде общи дефиниции позволяват почти всяка ситуация да
се интерпретира като възможна проява на дискриминация. Ако например при изготвянето

на графика за ползване на платения годишен отпуск работодателят се съобрази първо с
предпочитанията на работниците и служителите със семейни задължения, буквалното
тълкуване на цитираните законови разпоредби може да обоснове извода, че спрямо
несемейните служители е налице дискриминация по признака "семейно положение".
Поради това е желателно тази тема да се дискутира още в хода на изготвянето на
графиците за отпуски и да се определи предпочитанията на кои служители ще бъдат
съобразявани с предимство. Също така във вътрешните актове в предприятието
(Правилник за вътрешния трудов ред, Етичен кодекс и др.) могат да се включат
разпоредби от антидискриминационно естество, които да се поставят на видно място и да
са достъпни за целия персонал.
Въпреки тези превантивни мерки не е изключено да бъде извършен
дискриминационен акт и тук се поставя въпросът за възможната реакция от страна на
работодателя. Законът го задължава да се намеси в подобна ситуация, в противен случай
рискува да бъде обвинен в неизпълнение на своите задължения по закона за защита от
дискриминацията.
Задължение за реакция
За да реагира, работодателят най-напред трябва да бъде сезиран. Според чл. 17
лицето, което се смята за обект на тормоз, следва да подаде оплакване. Неясно защо
законодателят е предвидил, че лицето трябва задължително да се оплаква от тормоз, а не е
използвал по-общото понятие "неравно третиране".
Възможно е служителят да е подложен на дискриминационно отношение, без
субективно да схваща това като тормоз. И при това положение дискриминационният акт
не може да бъде толериран. Разпоредбата на чл. 17 е неоправдано тясна и в друга насока:
не е изключено сигнал да бъде подаден от друго лице, което не означава, че работодателят
е освободен от задължението си да реагира.
Трябва да се приеме, че независимо от източника на сигнала работодателят е
задължен да го разгледа. Необходимо е той да извърши преценка дали действително
описаната ситуация разкрива белезите на дискриминационен акт.
Оплакването трябва да съдържа конкретни данни в какво се изразява неравното
третиране (тормозът), на основата на какъв признак лицето се чувства дискриминирано,

респективно по какъв начин лицата, които не притежават съответния признак, са обект на
различно отношение. Сам по себе си фактът, че служителят се е почувствал обиден от
дадено изказване или действие, не ги прави дискриминационни.
Ако обаче сигналът действително съдържа данни за извършен дискриминационен
акт, работодателят трябва да установи фактическата ситуация. Това може да стане най-вече
като се изискат обяснения по случая от обвиненото в дискриминация лице. Според чл. 17
работодателят е задължен да наложи дисциплинарно наказание на работника или
служителя, упражняващ тормоз.
Разбира се, и в тези случаи се следва дисциплинарната процедура, установена в
Кодекса на труда - преди налагане на дисциплинарното наказание работодателят има
задължението да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му
обяснения и да събере и оцени посочените доказателства.
Осъдителни искове
Как работникът или служителят може да се защити от дискриминация, ако счита,
че работодателят не е предприел необходимото по подаден сигнал?
Единият способ е инициирането на производство пред Комисията за защита от
дискриминация, която може да установи факта на нарушението и да наложи на
работодателя административно наказание, както и да даде задължителни предписания за
отстраняване на нарушението. Комисията обаче няма правомощия да присъди
обезщетение за претърпените от дискриминираното лице вреди – това е изключителна
компетентност на съда.
Затова на основата на нейното решение потърпевшият може да заведе осъдителен
иск срещу работодателя за изплащане на парично обезщетение за претърпените
неимуществени вреди.
Алтернативно лицето може да предяви иск направо пред районния съд, с който да
поиска установяване на нарушението, осъждане на ответника да преустанови нарушението
и да възстанови положението преди нарушението, както и да се въздържа в бъдеще от понататъшни нарушения, и обезщетение за вреди.

РЪКОВОДСТВО ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА КЛАУЗИ, КОИТО ГАРАНТИРАТ
АНТИ-ДИКСРИМИНАЦИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ НА СТРЕСА И НАСИЛИЕТО НА
РАБОТНОТО МЯСТО В ТЕКСТОВЕТЕ НА КТД.

Препоръки за действия за дефинирането на текстове в КТД, уреждащи
превенция на психосоциалните рискове на работното място.
По данни на

Европейската агенция по безопасност и здраве при работа,

психосоциалните рискове и стресът на работното място са сред най-големите
предизвикателства за безопасността и здравето при работа. Приблизително половината
европейски работници смятат стреса за обичайно явление на своето работно място, на
което се дължи почти половината от всички загубени работни дни.
На този етап нашето законодателство в областта на здравословните и безопасни условия
на труд, не може да ни даде необходимите решения и мерки за справяне и управление на
психосоциалните рискове. Въз основа на направените форуми и проучвания, предлагаме
да се създаде модел за стратегия за превенция и справяне с психосоциалните рискове,
който има за цел да определи главните стратегически насоки на национално ниво,
вътрешно организационно ниво в предприятията и учрежденията, и на индивидуално
ниво за прилагане на мерки за подкрепа – съвети, консултации, медиация.
1. На национално ниво предлагаме да бъде ратифицирана Конвенция 190 за
справяне с насилието и тормоза на работното място. Във връзка с разработването на обща
Европейска директива за психосоциалните рискове, предлагаме да се създаде работна
група с представители на социалните партньори, която да участва активно в работата на
европейските институции в изготвянето на директивата. Тези два документа могат да
послужат като правно основание за промени в нашите нормативни актове в областта на
превенцията и управлението на психосоциалните рискове в обществото.
2. В подзаконовите нормативни уредби, свързани с оценка и превенция на риска да
се включат и проблемите на стреса на работното място като рисков елемент. Преди
няколко години КНСБ разработи и предложи да се подпише национално рамково
споразумение между социалните партньори за стреса, насилието и тормоза на работното

място, но за съжаление преговорите по този документ не достигнаха до успешен край.
Въпреки това считаме, че подобни споразумения могат да бъдат договорени на секторно
или фирмено ниво, каквато практика се наблюдава в други страни от ЕС.
Вътрешната организация в предприятията и учрежденията има решаващо значение
за справяне с неблагоприятните последици от психосоциалните рискове на работното
място. Това е свързано с подобряване на организацията на работа, повишаване на
мотивацията на работещите чрез прилагане на различни форми за оценка и признание на
труда, подобряване на условията на труд и не на последно място с промяна в стила на
ръководство. За разработването на модела на това ниво са необходими предварителни
действия:
3. Синдикатите съвместно с комисиите/групите по условия на труд, в рамките на
оценката на риска на работното място, да включат и проблемите за разкриване и изучаване
на рисковите фактори, пораждащи стрес;
4. След анализа на основните рискови факторите да се разработят мерки, насочени
към премахване на тези, които имат стресогенен характер;
5. Обучение на всички заинтересовани страни – работодатели, синдикати,
комитети/групи по условия на труд, персонал;
6. Повишаване на информираността на персонала и активно участие в
предприетите

мерки

за

основните

предизвикателства

при

управлението

на

психосоциалните рискове;
7. Разработване на процедури на контрол и мониторинг на мерките с участие на
работещите;
8. Използване на възможностите на системите за информиране и консултиране на
работниците и служителите с оглед подобряване на комуникациите и осигуряване на
подходяща подкрепа от ръководството на отделния работник/служител или работни
екипи;

9. Информация за най-новите разработки и добри практики в областта на
превенцията и управлението на психосоциалните рискове в обществото;
10. Възможности за ранна превенция и предотвратяване на професионалния стрес;
Как може да се постигне всичко това?
В съвременната теория са се наложили няколко модела, основани на
психологическия подход, който разглежда професионалния стрес от гледна точка на
динамичното взаимодействие между човека и трудовата среда. Тези модели могат да
послужат като основа за проучване и мерки за превенция и преодоляване на
психосоциалните рискове на ниво предприятие.
Моделът “трудови изисквания/контрол/подкрепа” разглежда тежестта на труда
откъм физическото и психическото натоварване за изпълнение на възложената задача.
Контролът (овладяването) на трудовата дейност означава както способността на работника
да отговори на изискванията, така и свободата да реши как да организира своята работа.
Трудовото напрежение зависи от нивото на изискванията, степента на личен контрол и
социалната подкрепа на колеги и началници.
Моделът “несъответствие между усилие и награда” обяснява наличието на
хроничен стрес при разминаване между високия разход на труд със съответните добри
резултати и получаваната ниска отплата под формата на трудово възнаграждение,
професионална оценка и признание, трудов статус, повишение. Проучване на причините
за отказ от професията или търсене на реализация в чужбина.
Моделът “съответствие човек-среда” оценява удовлетворението от работата.
Несъответствие е налице, когато нагласите, способностите и уменията на работника не
отговарят на трудовите изисквания и когато трудовата среда не отговаря на потребностите
и очакванията на работника, особено когато той няма възможност да приложи знанията и
уменията си. И в двата случая несъответствието поражда стрес със състояния на
тревожност, депресия и неудовлетвореност. Това изисква анализ на:



Данните за временната и трайната неработоспособност;



Организация на работното място и работното време;



Анализ на най-често срещаните заболявания в предприятието;



Идентифициране на основните стресови фактори, свързани с:
-

работна натовареност/скорост на работа

-

работна среда и работно оборудване

-

резултат от изпълнение на работни задачи

-

роля в организацията и работата

Тези модели се базират основно на индивидуалността на възприятията на
работещите на тяхното работно място. Проблемите свързани с психосоциалните обаче не
бива да бъдат разглеждани само за отделните индивиди, а се нуждаят от цялостна визия,
тъй като функционирането на едно предприятие зависи от дейността на целия екип и на
много различни специалисти. През последните години в областта на ЗБУТ се налага
„Моделът на организационната справедливост” (Thébaud-Mony et al. 2015). Както беше
посочено, именно организационните фактори са най-многобройни и оказват най-силно
въздействие върху професионалния стрес сред работещите в здравеопазването. Моделът
на организационната справедливост се основава на справедливост в отношенията,
процедурите и разпределението на задълженията на работното място. Това ще доведе до
подобряване на организацията на работа и повишаване на мотивацията на работещите
чрез прилагане на различни форми на оценка и признание на труда.
11. На индивидуално ниво, всеки член от персонала трябва да има възможност за
достъп до съвети и консултации, които да му помогнат за преодоляване на проблеми,
свързани с неговото психично здраве. Специализирани обучения за изучаване симптомите
на стреса и бърнаут, постоянна квалификация и професионалното усъвършенстване са
само част от условията за постигане на устойчивост на стрес и баланс между изискванията
на работната среда и индивидуалните възможности. Създаването на оптимални модели за
работа и почивка е от изключително значение за съчетаване на личния и професионалния
живот на работещите.

Препоръки по повод възможностите за регулация в КТД на използването на
социалните медии от работниците и служителите по повод работата с цел
намаляване на дискриминацията:
Скоро след масовото навлизане на социалните уеб сайтове в ежедневния живот
компаниите също намират своето място в тях. Притесненията относно ефективността на
служителите и заплахите за корпоративната сигурност бързо биват изместени от
изключително полезната функция на мрежите като бизнес инструмент. Собствениците и
управителите на много компании започват да се възползват от възможностите на мрежите
за увеличаване на бизнес контактите и популяризиране на бизнес идеите си.
Работодателите често се натъкват на значителен информационен обмен през работно
време, например снимки, видеоклипове и други материали. По-притеснително е, че
служителите могат да влизат в конфронтация с други колеги и външни за компанията
хора, важни за бизнеса или просто да подливат вода на собствения си работодател, като
споделят конфиденциални търговски тайни и нарушават интелектуалната собственост. Да
не говорим, че социалните мрежи могат да доведат до онлайн престъпления и
служителите в крайна сметка да се окажат жертви на интернет пиратство.
1. Един от възможните варианти за регулирането на тези взаимоотношения, както в
интерес на работниците, така и в интерес на работодателите, е чрез изграждане на
механизми за регулиране на действията в социалните медии на работниците и
служителите механизмите, които е възможно да бъдат предмет и в колективното трудово
договаряне, там, където има изградени синдикални организации.
Чрез договаряне своеобразни правила за поведение в социалните мрежи,
служителите и работодателите биха намерили най-правилния подход, когато става въпрос
за публикуване на информация в социалните мрежи по повод на работата или във връзка с
колеги, ръководители, партньори и симпатизанти. Това следва да бъде и още една
възможност за превенция на работещите от влизане в конфронтация с други важни за
компанията хора в онлайн средата, а също така би могло да бъде насока за какво да
обръщат

внимание
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да
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на

информация
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конфиденциални търговски тайни, законови и морални норми, в това число и нарушаване

интелектуална собственост и др., за които биха понесли евентуална дисциплинарна и/или
наказателна отговорност.
Целите на подобна регулация в Колективния трудов договор са:
 Изграждане на механизми и познания на служителите да използват Facebook,
Twitter, Instagram и др. социални медии като средство за развитие на компанията.
 Грижа за доброто име на служителите в компанията нея при публикуване на
текстове, снимки, клипове и др. в социалните медии.
 Създаване положително настроение във Facebook средата към дейностите и
политиките на синдикалната организация и компанията.
 Популяризират добри практики на взаимоотношения по правилата на дигиталната
среда.
 Прилагане на GDPR правилата на фирмата при интеракция в социалните мрежи.
 Осъществяване на превенция на информацията в социалните мрежи, която
дискредитира служители и ръководството на фирмата.
2. Няма законова пречка тези правила и регулации да бъдат както като част от КТД
(в отделен раздел например), така и като допълнително приложение към договора.
Съответният раздел или приложение може да бъде именовано по следните примерни
начини:
1. „Поведение и действия в социалните медии на работниците и служителите“
2. „Политики за участие на работниците и служителите в социалните медии“
3. „Принципи и ценности за участие в социалните медии“
4. „Норми за поведение в социалните медии на работниците и служителите“
5. „Правила за поведение в социалните медии на работниците и служителите“
6. „Указание поведение на работниците и служителите в социалните медии“
7. Друго

Изработване на политики за поведение на служителите
Фирмите и институциите да разработят свои политики, с които да:
 Насърчават работниците и служителите си да използват социалните медии за
споделяне на опита им като работещи във фирмата/институцията.
 Да подобрят морала в общуването между служителите, да подобри общуването с
граждани и/или партньори/клиенти фирмата/институцията
 Насърчава използването на социалните медии от работниците и служителите като
един от многото инструменти за подобряване на комуникацията и насърчаване на
взаимодействието както между служителите в фирмата/институцията), така и с
външни за фирмата/институцията лица и аудитории, които активно участват в
социалните мрежи.
 Поддържа подходяща комуникационна хигиена и поведение както със свои колеги,
началници и подчинени, така и с външни за фирмата/институция лица и
аудитории.
 Съветва работниците и служителите как да действат в социалните медии по начин,
по който го правят физически - използвайки здрава преценка и здрав разум, като се
придържат към всички други приложими политики компанията.
 Да се придържат към основните ценности и правила в онлайн средата на
социалните медии и очаква същия ангажимент от всички свои работници и
служители, включително сътрудници, партньори, /симпатизанти, членове и др.

Фирмите и институциите да разработят свои принципи и основни ценности
за участие в социалните медии
Основните ценности на ……………..(фирмата/институцията) в онлайн средата на
социалните медии, които да бъдат контекста на:
 Прозрачност. При всяко участие в социалните медии да не се съгласява да
манипулира общността чрез създаване на „фалшиви“ публикации, предназначени
да заблудят служителите, последователите, партньори/ симпатизанти, членове/.

 Защита на поверителността. Лична информация, която фирмата/институцията
събира, съхранява, използва, споделя и др., се извършва в съответствие с
приложимите закони и политики за поверителност.
 Спазване на авторските права, търговските марки, правата на публичност и други
права на трети страни в онлайн пространството и социалните мрежи.
 Отговорност при използването на технологиите. Фирмата/институцията да не
използва проследяващ софтуер, зловреден софтуер или шпионски софтуер и пр.
 Използване на най-добрите практики. Фирмата/институцията да се стреми да се
вслушва в онлайн общността и спазва приложимите регламенти и общи права на в
нея, гарантирайки актуализацията на подходящите стандарти на поведение на
работниците и служителите в своите политики.
 Зачитане правата на работниците и служителите да използват социални медии не
само като форма на лично изразяване, но и като средство за развитие на
компанията.
 За фирмата/институцията да бъде важно всички работници и служители да са
наясно с последиците от участието им в различните форми на социални медии и
онлайн комуникации, които се отнасят към компанията и/или са във връзка с
нейните дейности и политики.

