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ЧАСТ І
1.Уводни бележки. Общи въпроси.
Конвенция №190/2019г. за премахване на насилието и тормоза в областта на труда
(заедно с Препоръка №206 относно насилието и тормоза) е приета от юбилейната 108
сесия на МОТ през м.юни 2019г., когато бе отбелязана 100 годишнината от учредяването
на Международната организация на труда. Конвенцията и Препоръката имат за цел да
установят приобщаващ, интегриран вкл. и към аспектите на пола, подход за
предотвратяване и премахване на насилието и тормоза в сферата на труда.
Конвенция №190 е първият международен инструмент, в който се определят
конкретни, приложими в световен мащаб стандарти за борба с тормоза и насилието,
свързани с труда, и се определят конкретно мерките, които се изискват от държавите. Тя бе
приета след седем години активна работа от страна на синдикатите от цял свят, вкл. и от
България, кампании, срещи с правителства и работодатели, провеждане на редица
изследвания. Последните години преди приемането й са наситени с интензивна експертна
работа и преговори между представителите на синдикати, работодатели и правителства в
специална комисия, натоварена със задачата да изготви текста на новата Конвенция. В тази
връзка следва да подчертаем особения принос, който има Съюзът на транспортните
синдикати в България (СТСБ) през годините на усилена работа по Конвенцията.
СТСБ и КНСБ работиха целенасочено за постигането на този нов инструмент,
заедно с национални, европейски и световни конфедерации и синдикати от всички
индустриални сектори, а Председателя й г-жа Екатерина Йорданова взе активно участие в
работата на Комисията за изготвяне на Конвенцията от първия ден до успешното ѝ
приемане в пленарна зала при сесията на МОТ.
На 24.09.2019г. Координационния съвет на КНСБ прие решение с което предлага
на МТСП, а чрез него и на Правителството, да инициират законодателна инициатива за
ратификация на Конвенция №190 на МОТ за премахване на насилието и тормоза в
областта на труда.
Поводът за това решение бе факта, че през настоящата 2020 г. България ще
отбележи 100 години от членството си в Международната организация на труда(МОТ).
Евентуалното стартиране на ратификационна процедура по тази конвенция през 2020г. би
повторило по забележителен начин историята на учредяването на организацията (1919г.) и
последвалото през следващата 1920 г. приемане на България в нея.
В този план, чрез настоящият анализ ние целим:

--

да разкрием предмета, обхвата, случайте от практиката в които тя може да

намира приложение и да насочим вниманието на адресатите му към необходимостта от
ратификацията й от РБългария;
-- да направим изследване и изводи за съответствието на националното ни трудово
законодателство, както и специфични нормативни актове, които по своя предмет и кръг
на отношения, които регулират се доближават до предмета на регулация на конвенцията;
-- да очертаем в принципен, а доколкото е възможно и в по-конкретен план,
посоките в които да възприемем в националното ни законодателство нейните стандарти,
при това в режим на съвместен, тристранен експертен диалог и сътрудничество със
соцалните партньори;
-- не на последно място да определим ония въпроси, от нейния предмет, по които
можем да търсим решения по пътя на двустранния социален диалог, чрез колективнот
договаряне и колективните трудови договори на възможните им равнища.
Следва да отбележим, че нашите усилия започнаха чрез споменатото по-горе
решение на КС на КНСБ и бяха последвани от нарочно писмо до Министъра на труда и
социалната

политика

(Изх.№

04-05-58/

22.10.2019г.

по

това

време

Б.Петков,

приложение).
В хронологичен ред в последствие Европейската комисия прие

предложение

(22.01.2020г.,) за Решение на Съвета с което се разрешава на държавите членки да
ратифицират конвенция 190 МОТ.
Вероятно това даде повод и на МТСП да инициира (изх.№61-41/31.01.2020г.
приложение) ратификационна процедура и да предложи на социалните партньори за
мнение проект на решение на Министерския съвет за вземане на акт от конвенция 190
МОТ и свързаната с нея препоръка 206.
Реакцията на КНСБ не закъсня и с нарочно писмо до новоизбрания министър
Д.Сачева (изх.№ 03-04-58 /13.02.2020г. приложение).отново потвърдихме желанието на
организацията конвенцията да бъде ратифицирана.
За съжаление от работодателските организации не бе получен положителен
отговор, а малко по-късно избухна и биологичната криза и бе обявено извънредно
пложение в Българя, поради което за неопределен период от време възможното начало на
ратификационна процедура на конвенцията бе отложено.

Изброеното по-горе ни дава основания да изтеглим напред във времето
изпълнението на задачата за подготвка на анализ на конвенцията вкл. и като своеобразен
инструмент да повдигнем отново въпросът за ратификацията й.
Забележка:
Анализът е изготвен на базата на неофициален превод на конвенцията.

2.Предмет и обхват
2.1.Предметът на конвенцията е ясно определен още в нейното заглавие.
Става дума за насилието и тормоза в света, в областта, или в сферата на труда. В
Преамбюлът й е отбелязано, че нейното приемане е свързано, е отражение на дискусиите
и предложенията (по т. 5 от дневния ред на 108-та сесия на МОТ), посветена на насилието
и тормоза, но не въобще, а в рамките, в областта на труда. На полагането и ползването
на труд. Тоест конвенцията e израз на наложеното общо мнение и постъпили
предложения в рамките на обсъжданията по посочената точка от дневния ред на сесията.
Нейн предмет са явленията „насилиe“ и „тормоз“ упражнявани над човешката личност
(съгласно съдържащите се в нея определения), но не въобще и навсякъде в човешкия
живот, а в областта на труда.
Следва да отбележим, че в Преамбюлът й изходна точка за определяне на нейния
предмет, обхват и действия насочени към насилието и тормоза е правото на хората,
независимо от тяхната раса, пол, вяра или други разграничителни фактори„...да упражняват
своето материално благополучие и духовно развитие в условия на свобода и достойнство, икономическа
стабилност и равни възможности,..“, което е отразено и се съдържа във Филаделфийската
декларация на МОТ. И това е така защото явленията тормоз и насилие, независимо от
сферата на проявлението им, се основават предимно на различни разграничителни
фактори между хората, което води до неравнопоставяне и различно третиране и
отношение.
Конвенцията отнася тези две неравнопоставящи явления към сферата на труда, към
трудовите, но и не само към тях отношения, в рамките на които се упражнява, предоставя,
полага труд.
Изхождайки от разбирането (отразено в редица посочени в преймбюла на
ковнецията международни актове), че „..насилието и тормозът на работното място могат да

представляват нарушаване на човешките права или злоупотреба и че насилието и тормозът са

заплаха за принципа на равенство на възможностите, неприемливо и несъвместимо с
достойната работа“ конвенцията ни води към основополагащата идея за
равенството, за равноправието и недопустимостта на дискриминиране, която е отразена и
в чл.6 от Конституцията на Република България. Тоест в основата й са преди всичко
човешките права, ония които имат фундаментален характер независимо къде и как следва
да са се проявяват и упражняват.
На тази основа, за първи път в световен мащаб, в Преамбюлът е формулирано
едно ново трудово право, което до момента не съществува, не е изведено исторически в
правната доктрина, в международните правни актове и трудово законодателство на нито
една държава - правото на всеки човек на работното място без насилие и тормоз,
включително насилие и тормоз, основани на пола, което право е директно посочено и
в чл.4, §1 от текстовата част на конвенцията.
В този план в Преамбюла на конвенцията са напаравени няколко забалажителни по
своя характер изводи и констатации предхождащи конкретиката на текстовата й част,
които са насочени към акценти свързани с взаимното уважение и човешкото
достойнство, с правата на жените и момичетата, от които зависи в пълна степен:

-

психологическото състояние, физическото и сексуалното здраве на хората,

чувството им за достойнство,

-

качеството на публичните и частните услуги,

-

успешното навлизане на хората, особено жените, на пазара на труда,

тяхното позитивно мотивиране за задържане и професионално развитие в него в интерес
не само на тях самите, но и на обществото.
2.2. Обхватът на конвенцията е уреден в два члена - чл.2-ри и чл.3
от текстовата й част. От гледна точка на лицата, към които е насочена, обхватът и е уреден
в чл.2-ри. Конвенцията се прилага, към „..работниците и другите лица в сферата на труда,...“.
Очевидно е, че под „работниците“ трябва да разбираме онези, които са наети, по
смисъла на националното ни законодателство. Това са физическите лица, които са в
трудови правоотношения съгласно КТ. Такива са и наетите, чиито отношения са трудови,
независимо от това, че в съответните закони, (например ЗСВ, ЗМВР

и други) има

известни разлики в правната уредба на отделни елементи от поначало трудовите
правоотношения.

Кои биха могли да бъдат посочените в чл.2, §1 „другите“ лица, за които
конвенцията се отнася?
Такива на първо място по значение, а и по численост са всички държавни
служители, чиито отношения се изграждат въз основа на закона за държавня
служите(ЗДСл).
Както сме изяснявали на редица места, държавната служба е „сфера“ област на
полагане на труд. Област и сфера, в която се реализира конституционното право на труд
(чл.48, ал.1КРБ). без значение е как в теорията се определят тези отношения.
По наше мнение можем да търсим още лица от категорията „други“ сред групите
от лица включени в състава на чл.4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) полагащи
труд и

включени в кръга на лица, които подлежат на задължително обществено

осигуряване за различните осигурителни рискове- самонаети, свободни професии и други.
Всички те полагат труд от който обективен факт следва задължението им да се
осигуряват. Без значение е обстоятелството дали и доколко, в какви форми и степени, и
кои лица биха могли да оказват насилие и тормоз в тяхната област, сфера на труд по повод
на полагания от тях труд.
Не на последно място текстът на чл.2, §1 насочва и към конкретно описани групи
лица – „лица, преминаващи професионално обучение, включително стажанти, ученици и чираци,
работници и служители с прекратени отношения, доброволци, търсещи работа лица,...“ Една
част от тях можем да открием в посочените вече закони. Чрез конкретен преглед в
националното ни законодателство ще открием и други извън тях, например в Закона за
предучилищно и училищно образование(вж.напр. чл.115 относно т.нар. дуално обучение,
чрез работа) или Закона за занаятите, които уреждат фигурите на „чирака“ и „калфата“.
В тази група попадат и „.....и тези, които упражняват властови функции,

изпълняват задължения и носят отговорността на работодателя.“
За тях, независимо по кой закон от националното законодателство възникват,
средата, в която се намират и упражняват права и задължения представлява трудова среда.
Следва да посочим, че относимостта към лицата по чл.2, §1 е всеобща, без значение
сектори от икономиката, държавна, публична или частна сфера, вкл. териториални отлики
(вж чл.2, § 2 ).
Съществено е да отбележим, че предвид чл.2, §2 под прилагане на конвенцията се
разбира, че тя защитава, че нейното приложение през законодателствата или
колективното договаряне изисква, предполага налага, лицата спрямо които се прилага тя да

бъдат защитавани от насилие и тормоз. Тоест приложението и има смисъл и отговаря
на духа й през защита от насилие и тормоз спрямо, за лицата за които се отнася.
Ако се вгледаме и в чл.8 ще видим че той насочва към по-общо и принципно
определяне на мерките, чрез които конкретно следва да се въздейства, чрез основния
инструментариум за приложение по специфичен въпрос относно приложението:
а) признавайки важната роля на публичните органи по отношение на работниците
в неформалната икономика;
б) идентифициране, след консултация със заинтересовани организации,
работодатели и работници и използване на други средства, сектори, професии и
форми

на

организация

на

работа,

при

които

работниците

и

другите

заинтересовани лица са по-изложени на насилие и тормоз;
в) като предприеме мерки за гарантиране на ефективната защита на такива лица.
Текстовете по-горе сравнително конкретно подсказват и изискват от Държавите
членки, ратифицирали конвенцията, да положат усилия за откриване на т.нар. „други
лица в сферата на труда“, като специфична група на обхват, наред с работниците и
служителите.
Съществен е и въпросът за обхвата от гледна точка ни житейските случаи или
хипотези относно повод, място, време, начина на осъществено насилие или тормоз. Член
3 от конвенцията различава обхвата, спрямо възможни житейски хипотези, случаи в
практиката в две посоки:
- възникнали по време на работа,
- свързани или произтичащи от работа.
В този по-общо формулиран план различаваме няколко възможни случаи на
осъществени насилие или тормоз.
1.Тормоз или насилие извършени на работното място. Без значение е къде е
разположено, къде се намира работното място, например, ако е в дома на работника по
време на изпълнявана работа от разстояние или надомна работа. Или пък е на публично
място, например павилион за продажба на дребни стоки в обществен парк.
2. Тормоз или насилие извършени на место/места където работникът получава
заплата, ползва почивка (за отдих или хранене), или използва санитарни помещения и
съблекални.

3.Тормоз или насилие извършени по време на командировки, пътувания,
обучение, събития или социални дейности(очевидно свързани или произтичащи от
работата).
4.Тормоз или насилие извършени по време на комуникации, свързани с
работата, включително комуникации осъществени, предоставени от информационните и
комуникационните технологии.
5.Тормоз или насилие извършени в жилищни помещения, предоставени от
работодателя.
6.Тормоз или насилие извършени по време на пътуване до и от работа.
От гледна точка на пространствено-времевата и ситуационна обстановка в
описаните случаи могат да се открият неизброим брой конкретни прояви, чрез които се
осъществява насилието или тормозът по смисъла на определението им в чл.1 от
конвенцията.
По наше мнение евентуалната ратификация на конвенцията ще наложи попрецизен подход в правно-нормативнато уреждане на случаите по чл.3 от конвенцията, за
да се избегнат и запълнят някои смислови и логически въпроси, които възникват от
текстовете на конвенцията. Даваме си сметка, че една част от тях може да са предизвикани
от непрецизния превод, върху който правим анализа. Тоест, може би една част от тези
въпроси ще бъдат избегнати при един по-съвършен и официален превод на конвенцията.
3.Определения.
Съществено е значението на определенията, които конвенцията предлага за
понятията

насилие

и тормоз.

Чрез

тях

можем

в

практиката

конкретно да

познаем/разпознаем дадено деяние, като проява на едното или другото. Разбира се в
рамките

на

коментираната

по-горе

пространствено-времева

и

ситуационна

обстановка (чл.3 конвенцията). Всъщност чрез определенията на понятията „тормоз“ и
„насилие“, отнесени към работното място се разкрива сложно-съставната структура и
предназначение на конвенцията. Те са основните опори, върху които тя се изгражда, като
един сложен, комплекс от норми със строго определено предназначение – защита на
човешката личност и достойнство. Пълното разкриване на съдържанието на тия
определение е и основата за прилагането на конвенцията в национален план при желаната
от нас и очаквана нейна ратификация.
В конвенцията двете определения са обединени в едно, т.е. чл.1, § 1 предлага едно,
общо определение за „насилие и тормоз“ в света на труда. Независимо от това

определение в §2 на чл.1 изрично е посочено, че „.., определенията, приети в

националните законодателни и регулаторни актове, могат да предвиждат единични или
различни понятия.“
Да видим как е уредено общото определение в конвенцията, след което да
направим и преглед на съдържанието им съобразно националното ни законодателство.
3.1. Според конвенцията терминът „насилие и тормоз“ (в света на труда), се
отнася до:
- редица неприемливи форми на поведение и практика или заплахата от тях независимо дали става дума за единичен или повтарящ се случай
- целта, резултатът или евентуалната последица от които е причиняването на
физическа, психологическа, сексуална или икономическа вреда, включително
насилие и тормоз, основано на пол.
Добре се вижда колко широко-обхватно е описанието. Очевидно е, че то играе
роля на принципна рамка в която следва да се вместят, да запълнят определенията в
националните законодателства на ратифициралите конвенцията държави.
Няма да се впускаме в подробности и ще отбележим, че по наше мнение от
съществено значение, с оглед приобщаване на националните определения към рамката на
това от конвенцията, имат няколко характеристики от него:

-

Неприемливи форми на поведение и практика (кои са, в какво се изразяват в
практически план, кога има поведение и кога практика и други)

-

Или заплахите от неприемливи форми на поведение и практика (що е то
заплаха, в какво се изразява, как се обективират и други)

-

Целта, резултатът или евентуалната последица от които е причиняването
на физическа, психологическа, сексуална или икономическа вреда,
включително насилие и тормоз, основано на пол, (всяко от които изисква ясни
определения единно разбиране)

Всяка една от тях поражда множество въпроси, буди съмнения и очертава липса на
увереност, че те могат да бъдат разпознати и ясно доказани с оглед мерките, които могат да
се приложат спрямо тях от всяка държава, ратифицирала конвенцията в съответствие с
възприетите принципи и подходи в чл.4 от конвенцията и мерките за противопоставяне,
очертани в поредицата текстове от чл.5 до чл.12.

3.2. Какво по същество, при навлизане в дълбочина на определението от
конвенцията можем да посочим, като характерно и налагащо внимание с оглед цялото
определение?
3.2.1.От фактическа страна понятията представляват неприемливи форми на
поведение и практики.
Следва да разграничаваме поведението от практиката.
Поведението е личностно присъщо. То има сложен, комплексен характер,
обусловен от различни фактори в последователното израстване и живот на индивида. То е
проява на действие или бездействие от страна на човешка личност. Чрез поведението си
личността се опредметява, заявява себе си в околната среда. Чрез него влиза в сложни
връзки и взаимодействия с останалите личности, с различни по състав, характеристики и
т.н. обществени групи.
Практиката е нещо, което в резултат на системно повтаряно поведение се е
наложило в обществена среда, независимо от характеристиките й. Нас ни интересува
сферата на труда, работното място. Тоест става дума за практики наложени в тази среда и
на това място. В този план те са системно проявявано поведение на дадена личност или
групи от личности при и по повод пребиваването им в тази среда и на това място.
Независимо по какъв повод, спрямо каква част от отношенията в тази среда, кои са
възможните субекти и обекти на съответната практика, нейното естество и съдържание.
Как да разбираме определението „неприемливи“?
Речниците разясняват, че става дума за нещо, което не може, не бива да се приема
от хората, от обществото. Нещо, което е недопустимо/непозволено (от морала или
правото), необичайно (с оглед утвърдени, приети стандарти) и т.н.
Към горното следва да добавим, че елемент от определението в конвенцията е и
„заплахата от тях“. Тоест става дума за огласени, заявени намерения, които пораждат
опасения за съществуването на възможност неприемлива форма на поведение или
практика да бъде реализирана, наложена.
Това определение не се съдържат конкретни

или насочващи към конкретика

фактически състави или принципи, чрез които на първо място се опредметява
поведението, като насилие или тормоз, и на следващо и като практика. В широките
граници на определението „неприемливи“ следва да се създаде много по-голяма яснота ,да
се внесе“ някаква степен на конкретика. Това е задача на националните законодателства,

ако и когато конвенцията бъде ратифицирана (чл.1 §2). И за да я решим ще трябва да
анализираме националното ни законодателство(което правим по-долу).
3.2.2. Определението насочва и към втора, комплексно очертана характеристика,
свързана с последиците от реализираните поведение и практики. Включително с личното
отношение на дееца към деянието, т.е. появява се правната фигура на вината. Става дума
за ясно формулираното в чл.1,§1 изискване поведението или практиката, или заплахата от
тях да са изяснени от гледна точка на:
- тяхната цел или
- резултат от тях или
-евентуалната последица изразена като физическа, психологическа, сексуална
или икономическа вреда, които следва да са в причинно-следствена връзка с
поведението или практиката.
Преводът на текста буди въпроси и предизвиква съмнения свързани с очертаната
сложност на връзките между цел, резултат, евентуални последици и причинените от тях
вреди:
- физически, психологически
- сексуални
- икономически.
От редакцията на текста правим извода, че за да е налице тормоз или насилие,
включително и в хипотезата, когато са основани на пол, задължително следва да има
някаква, една или няколко, вкл. смесени, последици от поведението или практиката.
Но как такива ще настъпят, ако сме само във фаза на заплаха, въобще ще настъпят
ли? Няма да се спираме на други въпроси възникващи в тази връзка. Но те следва да
намерят ясни и разбираеми отговори в националното ни законодателство, ако
конвенцията бъде ратифицирана. Можем обаче категорично да кажем, че въпросът за
отношението на дееца към причинените от него насилие/тормоз

следва ясно да се

дешифрира с оглед евентуалните санкции спрямо него.
Няма как да преодолеем тия въпроси и съмнения, ако се опитваме да им отговаряме
само въз основа на тълкуванията, които можем да извлечем от чл.1 от конвенцията. Ето
защо и въз основа на възможността която ни предлага параграф 2-ти от чл.1 трябва да
оформим ясно разбиране и подход към тях, основани на възприетите в национален
план определения за насилие и тормоз, отнесени към сферата на труда и при това
пряко свързвани с пол и най-вече с оглед института на вината и нейните форми. Да

предложим и възприемем законово определени изисквания за установяване на наличието
на посочените вреди като последици от насилие/тормоз. Горното е от значение и
предвид хипотезата
„насилие и тормоз, основан на пола“. При нея ще възникнат допълнителни въпроси
свързани с изисквания относно констатации, изводи и прочие свързани с наличието на
насилие или тормоз основани върху пол, полово обосновани.
С оглед националното ни законодателство и двете понятията имат общоприети
определения.
4.Според Българския тълковен речник1 думата „насилие“ има три значения:
а/.Физическа сила, употребена вместо съвети,увещания, молби.
б/ Груба сила, приложена вместо сръчност, умения, вещина.
в/ Сила, която руши и умъртвява.
Според същия речник думата „тормоз“(стр.966), означава – пречене, спъване,
въздействие за спиране движението на нещо, увреждане, а от него „тормозя“ означава –
спъвам, преча, задържам, упражнявам неприятен натиск, гнетя. В разговорния език в тях
често се влага и друг, по-широк смисъл, например потискам, притискам и други.
Ще отбележим, че с оглед регулацията на труда, т.е. в „сферата на труда“, в КТ не
се съдържат определения за „тормоз“ и „насилие“ при осъществяване на трудови
правоотношения. Тоест в специалния закон уреждащ сферата на труда такива няма. В
тази връзка прозира първата констатирана потребност - въвеждане на такива в основния
трудов закон, предвид на това, че конвенцията урежда едно ново трудово право на
работното място! Макар и изпреварващо с оглед част 2-ра от анализа ще отбележим, че в
чл.127 КТ не се съдържа задължения за работодателя или други лица да се въздържат, да
не предприемат действия, които представляват „тормоз“ и „насилие“ по силата на
определението на чл.1 от 190 МОТ.
С оглед обхвата на лицата, по чл.2, §1, няма подобни текстове и в ЗДСл, както и в
другите закони, които като цяло или частично регулират конституционното право на труд.
В ЗЗДискр2 има определение само за „тормоз“, но то се различава от
определението в чл.1 от 190 конвенция, предвид не толкова на фактическия си

1

2

Изд. БАН,1993г., стр.486.

§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Тормоз" е всяко нежелано поведение на основата на признаците по чл. 4, ал. 1,
изразено физически, словесно или по друг начин, което има за цел или резултат накърняване

състава, а на факта, че в ЗЗДискр тормозът (вкл. и този основан на пола) е уреден от
гледна точка създаване на неравенство, неравнопоставеност. Докато в конвенцията той е
свързан с друга специфична, специална цел - „...причиняването на физическо,

психологическо, сексуално или икономическа вреда...“
Малко или много обаче, това определение е годна опора, върху която могат да се
развиват принципите (чл.4) и обосновават мерки и действия с оглед ратификацията на
конвенцията.
В Закон за защита от домашното насилие (ДВ, 102/2009г.) съществува
определение за „насилие“3, което е възприето за целите и с оглед предмета на закона. Но
по своя фактически състав, то е напълно относимо не само към домашната, семейна среда,
но и към сферата на труда.
След блокирането на ратификационния процес на Истанбулската конвенция в
Наказателния кодекс (НК) бяха приети допълнения с оглед престъпленията в условията
на домашна среда основани на насилие4. В чл.93 НК се съдържа близко до състава на
определението за насилие от конвенцията определение, което също следва да се има
предвид при анализа на тази проблематиката.
С новите текстове се криминализират всички форми на домашно насилие. Следва
да се има предвид, че в НК има редица престъпни състави в които насилието присъства,
достойнството на лицето и създаване на враждебна, принизяваща, унизителна, обидна или
застрашителна среда.
2"Сексуален тормоз" е всяко нежелано поведение от сексуално естество, изразено
физически, словесно или по друг начин, с което се накърняват достойнството и честта и се
създава враждебна, принизяваща, обидна, унизителна или застрашителна среда и, в частност,
когато отказът да се приеме подобно поведение или принудата към него може да повлияе на
вземането на решения, засягащи лицето.
3
Чл. 2. (1) Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо,
емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие,
принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права,
извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна
връзка или във фактическо съпружеско съжителство.
(2) За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно
насилие, извършено в негово присъствие.

НК Чл.93. т.31.Престъплението е извършено "в условията на домашно
насилие", ако е предшествано от системно упражняване на физическо, сексуално
или психическо насилие, поставяне в икономическа зависимост, принудително
ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права и е осъществено
спрямо възходящ, низходящ, съпруг или бивш съпруг, лице, от което има дете,
лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство, или
лице, с което живеят или е живяло в едно домакинство.
4

като елемент от фактическият им състав, независимо, че то не е определено самостоятелно
в НК.
По наше мнения при обсъждане на мерки и действия с оглед приложението на
конвенцията, ако тя бъде ратифицирана, това обстоятелство ще бъде от значение. Такива
например са няколко члена от раздел Принуда - чл. 143 и 144 НК, чл.150, чл.152, чл.153 и
други от НК, раздел Разврат, чл.167 и следващи НК, Раздел Престъпления против
политическите права на гражданите, чл.172НК, престъпления против трудовите права на
гражданите и други, при които елемент от фактическият им състав е насилието.
В заключение категорично можем да изразим мнение, че имаме достатъчно
обективни и формално-правни основания, въз основа на които да очертаем, както
възможното поведение и практики свързани с насилие и тормоз, така и отношението на
лицата, които ги носят, извършват към тях, т.е. формата на тяхната вина, и вредните
ефекти с тяхното многообразно проявление във физически, емоционален и всякакъв друг
план.
Тоест, уверени сме, че от гледна точка на яснота по отношение съдържанието на
понятиятя за насилие и тормоз няма проблеми с оглед ратифицирането на конвенцията.
Безспорно една от посоките в която следва да се предприемат конкретни действия с оглед
ратификацията е да се формулират самостоятелни определения, които да допълнят
съществуващите в КТ и въз основа на които да се оформи система от текстове, чрез които
работници и служители и въобще категориите на защитени лица да бъдат защитени
ефективно през правните норми. По тия въпроси ще изложим по-детайлни и общи
виждания в Част ІІІ-та от анализа.
4.Право на работно място без насилие и тормоз.
Същност на правото, принципи, очаквани действия от ратифициралите
държави.
4.1.Член 4,§1 от конвенцията насочва вниманието на ратифициралите държави
конкретно към:

-

признаването на „.. правото на всеки, на работно място, без насилие и
тормоз.“

-

и ги насърчава към действия за реализиране на правото, т.е. за създаване на
всички възможни предпоставки, условия, за реализиране на това право.

В него на следващо място са очертани очакваните усилия и действия от държавите
членки в двете посоки.
Конвенцията подчертава, че ратифициралата държава следва да приeме и прилага:
- приобщаващ
- всеобхватен
-чувствителен към пола
подход за предотвратяване и премахване на насилието и тормоза на работното
място.
Това е основно, фундаментално изискване и очакване от Държавите с оглед
функциите на държавата изобщо. Характеристиките на този подход следва да се
конкретизират, да се преведат на езика на политиките, мерките, правните норми,
правоохранителни и контролни институции/органи и възпиращи санкции.
Член 4,§ 2 съдържа изброяване в тия посоки, но то не е изчерпателно, а
принципно, насочващо.5 Самото то предполага усилия за конкретизиране на норми,
нормативни актове институции и правомощия и т.н. Тоест то е минимално необходимото,
въз основа на което всяка ратифицирала държава трябва да предприеме не само тези, но и
други стъпки във всички възможни направления с оглед приложението на конвенцията.
Всъщност в чл.4, §2 е заложена основната схема по която следва да се търсят
решения в националното законодателство след евентуална ратификация на
конвенцията.
а) законодателна забрана на насилието и тормоза;
б) подходящи политики за борба с насилието и тормоза;
в) приемане на интегрирана стратегия за прилагане на мерки, насочени към
предотвратяване и премахване на насилието и тормоза;
г) създаване или укрепване на механизмите за прилагане и наблюдение;
д) осигуряване на достъп на жертвите до правни средства за защита и
подкрепа;
е) наказание на извършителите;
ж) разработване на инструменти и наръчници, както и предоставяне на
образование и обучение и провеждане на информационни дейности в достъпни
формати, в зависимост от обстоятелствата;
з) Предоставяне на ефективни средства за инспекционни проверки и случаи
на насилие и тормоз, включително с участието на службите за инспекция на труда и
други компетентни органи.
5

Специално внимание обръщаме на изискването всички те да бъдат обект на
социално сътрудничество и партньорство „…с представителни организации на

работодатели и работници,…“!
В този смисъл приемаме и се надяваме, че този анализ ще бъде оценен, като
първа стъпка от страна на КНСБ в изпълнение на §4 от конвенцията, като своеобразна
подкана към социалните партньори и Държавата, респ. съответните държавни органи за
действия по признаването и реализирането на това ново трудово право, без аналог до
момента в света.
4.2. Горното ни дава основание да насочим вниманието и към чл.5 от
конвенцията. Той за пореден път, независимо от редица други конвенции на МОТ
отразява ролята и значението на тристранното и двустранно сътрудничество и
диалог, когато се регулират и осъществяват отношения свързани с труда, с международно
признатото и конституционно утвърдено право на труд.
Този

фундаментален,

принципен

въпрос

намира

отражение

и

при

предотвратяването и премахването на насилието и тормоза на работното място. С оглед на
приложението му в действията и практиката на отделните държави МОТ обръща
внимание на необходимостта от стриктно спазване на принципите „…свободата на

сдружаване и ефективното признаване на правото на колективни преговори,….“.
Това изискване за пореден път и по категоричен начин насочва вниманието ни не
само към конкретните съвместни усилия, които следва да бъдат предприети в тристранен
план с оглед предотвратяването и премахването на насилието и тормоза на работното
място. То поставя въпросът и за състоянието на правото на сдружаване и свързаното
и произтичащо от него право на колективно трудово договаряне в национален план.
В тази посока сме развили принципни и конкретни аргументи изложили сме
виждания, направили сме предложения в Анализите на Конвенция 154 и Конвенция 151
на МОТ.
4.3.Член 6 има също съществена роля с оглед действията на държавите след
ратификация на конвенцията. Тоест, наред с препоръките от чл.4, в които се очертават
подходите, чрез които МОТ очаква от ратифициралите държави да я прилагат в
национален план, този текст също е от значение за възприемането й.
Според него държавите членки следва да приемат закони и подзаконови актове и да
прилагат политики групирани в две групи лица:

- които гарантират правото на равенство и недискриминация в сферата на труда
и професиите, включително за работещи жени. В тази връзка що се отнася до
равенството и неравното третиране в България такъв закон е Закона за защита от
дискриминация.
- за работници и други лица, принадлежащи към една или повече уязвими групи
или групи в ситуации на несигурност, които са непропорционално засегнати от
насилие и тормоз на работното място. Спрямо тези групи също можем да приемем, че
такива закони има, например за хората с увреждания.
Но извън тия групи от лица остават всички онези, спрямо които насилието и
тормоза могат да доведат до предвидените в определението в чл.1 последици от тяхното
проявление. Впрочем и спрямо тия две групи насилието и тормоза могат да се проявят не
само като неравнопоставящи и уязвяващи определи групи лица в неравнопоставено
положение, а да представляват самостоятелни деяния водещи до предвидените последици
в чл.1 от конвенцията.
В крайна сметка нас ни интересуват именно тези последици, тези проявления на
насилието и тормоза. Това е предметната същност на конвенцията, като цяло, вкл. в чл.4 и
в определението им по чл.1 ги отнася към работното място, с оглед на последиците от тях
посочени, които са съществен елемент на определението.
5. Предотвратяване и защита. Основни посоки, способи, методи с оглед
приложението на конвенцията от държавите, които са я ратифицирали.
Както видяхме по-горе акцентът в приложението на конвенцията се поставя върху
защитата от насилие и тормоз на работното място. В това се изразява нейното
приложение, според чл.2. В няколко текста обаче (чл.5, чл.7, чл.8, чл.9) наред с нея, като
съществена цел и задача се появява и предотвратяването на такива явления.
То следва да се разбира като политики, подходи, мерки, действия и прочие от
изброените в чл.4 насочени към недопускане и отстраняване на такива действия и
практики. Всъщност в баланса на понятията „защита“ и „предотвратяване“, последното се
появява като същностно проявление на защитата. Тоест тя, защитата, се състои в
предотвратяване, премахването на насилието и тормоза на работното място.
С оглед на тези изисквания конвенцията насочва вниманието на държавите членки
към способите за прилагане. В член 12 е концентрирана

заложената в няколко отделни текста идея, според която конвенцията се прилага от
ратифициралите я държави, чрез:
- националните закони и подзаконови актове,
- колективни договори,
-други мерки, съответстващи на националната практика,
Включително, чрез разширяване на съществуващите мерки за безопасност и
здраве при работа до проблема с насилието и тормоза или чрез адаптирането им и
разработване на специални мерки когато е необходимо. Тоест включително и широкото и
специфично поле на здравословните и безопасни условия на труд следва да бъде видяно,
като възможен терен, за подход, и като способ за прилагане на конвенцията.
Както отбелязахме законодателството е основната посока и способ за прилагане на
конвенцията(вж и чл.7).
В рамките на общото изискване за приложение чрез законодателство колективни
договори и други в няколко текста има и специфични изисквания за законодателните
мерки. Една такава видяхме в чл. 8 по повод обхвата на т.нар. „други лица“ по чл.2.
Друга такава се съдържа в чл.9. Той насочва ратифициралите държави към
изискването цза особен законодателен подход спрямо работодателите. Според чл.9
националните норми следва да предвидят за тях задължения според които те трябва „….
…да предприемат подходящи мерки, съобразени с нивото им на контрол, насочени

към предотвратяване на насилие и тормоз на работното място, включително
насилие и тормоз, основани на пола, и по-специално дотолкова, доколкото което е
практически осъществимо:
а) приема и прилага в консултация със служителите и техните представители
политиките на работното място по отношение на насилието и тормоза;
б) вземат предвид актове на насилие и тормоз и взаимосвързани психосоциални рискове в
рамките на съществуващите системи за управление на безопасността и здравето на работното място;“
По наше мнение конвенцията изхожда от ключовото място, което имат
работодателите, при търсенето и предприемането на мерки, и действия, чрез които
конвенцията може да намери приложение – да има защита, да има предотвратяване и
премахване, бихме добавили и недопускане на насилие и тормоз на работното място.
Специфично е и изискването по чл.10, букви „а“- „з“ от конвенцията, което
също следва да се реализира от ратифициралите държави през законодателството. Става
дума за подходящи мерки, чрез които ще се гарантира, че държавата:

„ а) ще наблюдава и прилага националното законодателство и разпоредби, свързани с насилието
и тормоза в света на труда;
б) че работниците и другите заинтересовани страни имат лесен достъп до подходящи и
ефективни средства за правна защита и до безопасни, справедливи и ефективни механизми за
уведомяване и уреждане на спорове в случаи на актове на насилие и тормоз в света на работа,
включително:
i) процедури за разглеждане на жалби и разследване и, когато е приложимо, механизми за
разрешаване на спорове на ниво работно място;
(ii) да оспорват механизмите за уреждане извън работното място;
(iii) пред съдилища или трибунали;
iv) средства за обезщетяване на виктимизиране на ищци, свидетели и информатори или срещу
използването на принудителни мерки срещу тях;
v) правни, социални, медицински и административни мерки в подкрепа на ищците и жертвите;
в) Гарантиране на защитата на неприкосновеността на личния живот и конфиденциалността,
доколкото е възможно и, доколкото е възможно;
г) предвиждайте наказания, когато е необходимо, в случаи на актове на насилие и тормоз на
работното място;
д) Гарантира, че жертвите на насилие и тормоз, основани на пола, в света на труда получават
реален достъп до ефективни, надеждни и чувствителни към пола механизми за решаване на спорове,
подкрепа, услуги и средства за правна защита;
разпознават ефектите на домашното насилие върху света на труда и предприемат стъпки за
отстраняването им;
ж) гарантират, че работниците имат право да напускат работните места, ако имат
достатъчно силни причини да смятат, че техните условия на труд създават непосредствена и сериозна
опасност за живота или здравето им поради насилие и тормоз, и в същото време, че не търпят
прекомерни последици ;
з) гарантира, че службите за инспекция на труда и други съответни органи са оправомощени по
предвидения начин да се справят с инциденти с насилие и тормоз, включително правото да издават
заповеди за незабавни действия и поръчки за прекратяване на работа в случай на заплашителен живот
или здравето на работниците, предмет на правото на обжалване в съдебна или административна
процедура, което може да бъде предвидено в закон.“

Дословно цитираме чл.10, букви „а“- „з“, тъй като всеки текст от него е или би
могъл да бъде в основата на правни норми, независимо къде ще бъдат отразени в
националното ни законодателство.
По наше мнение чл.10, съчетан с изчерпателността на чл.4, параграф 2-ри, букви
„а“- „з“ са конкретна основа, върху която могат да се разработват правни норми свързани
с приложението на конвенцията и ангажирането на работодатели и други субекти, от
чието поведение зависи нейното приложение. Разбира се, ако бъде ратифицирана от
България.
Безспорно такъв процес, по съставяне на аналитична основа за това какви норми и
къде да бъдат отнесени, в кой закон или подзаконов нормативен акт, ще се зароди и развие
при положение, че конвенцията бъде ратифицирана. Нещо на което се надяваме и поради
което сме се наели с настоящият анализ.
В следващите 2 части ще се опитаме да представим експертно мнение относно това
къде, в кои закони и поради какви причини виждаме възможности основани върху
разпоредите на чл.10 и чл.4, §2 от конвенцията, както и други такива възможности
изведени от национални особености.
Следва обаче тук в рамките на тази част, в която разкриваме същността на
конвенцията, отново да обърнем внимание, че тя изисква, насочва при определяне на
такива национални мерки за приложение стриктно да се съблюдава основополагащият
организационен принцип на който се изгражда МОТ и нейната дейност – тристранното
сътрудничество! Доказателство за това е чл.11 от конвенцията. Според него мерките
следва да са продукт на консултации и обсъждане „… с представителни организации на
работодатели и работници и служители,..“!
Всъщност текстът насочва към чл.2 и чл.3 от Кодекса на труда. В рамките на
социален диалог и тристранно сътдруничество през системата на НСТС следва да се
предприемат каквито и да са законодателни мерки, чрез които да се гарантира, че :
„ (а) Въпросът с насилието и тормоза на работното място е предмет на подходящи национални
политики, например политики в области, като безопасност и здраве при работа, равенство и
недискриминация и миграция;
б) препоръки, ресурси, обучение или други инструменти за насилие и тормоз на работното място,
по-специално по отношение на насилието и тормоза, основани на пола, са предоставени на работодатели
и работници и техните организации, както и на съответните органи;
в)бяха предприети инициативи, включително кампании за повишаване на осведомеността.“

Всичко по-горе би следвало да стане в режим на сътрудничество и консултации в
рамките на НСТС, което е изискване на чл.3 КТ.
Няма пречка подробни експертни разработки в съвместен, тристранен порядък да
се подготвят, по реда на създаване на съвместна експертна работна група, чрез заповед
на Министъра на труда и социалната политика основана на Закона за администрацията.
Директно насочваме към такъв подход, който МОТ препоръчва, но и като нещо
вече възприето в националната ни практика. Така например, чрез заповед за създаване на
работна група по Закона за администрацията от страна на министъра на труда и
социалната политика в режим на тристранен експертен дебат бе изяснена потребността от
ратификация на Конвенция 154 МОТ. На работната група, респ. на министъра на труда
Бе предоставен разработен анализ по конвенция 154 от страна на КНСБ ва рамките на
този проект.
Както е известно в националното тристранно споразумение от 17 юни 2020г. тази
конвенция и Конвенция №151 МОТ, по която също има предварително експертно
съгласие с оглед необходимостта от ратификацията й бе прието да бъдат ратифицирани
от България. КНСБ разработи и предостави на МТСП и анализ и по конвенция №151 на
МОТ.
ЧАСТ ІІ
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изискванията на Конвенцията.
В Българското законодателство темата за защита от тормоза и насилието е
поставено в различни законодателни актове. В него понастоящем липсва правна уредба,
която да е насочена към неутрализиране насилието и тормоза(включително основано на
пола) конкретно в областта на труда, по анчина по който възприемаме това
словосъчетание, това специфичнополе на обществени отношения,и най-вече при
полагането на наемен труд.
В същото време понятията, насилие, тормоз и сексуално насилие се употребяват
законодателството в специфичен контекст свързани с други обществени отношения. В
съответните закони има норми насочени към регулация на тези отношения в случаите на
проявено насилие или тормоз.
6.1.Насилие

Най-разгърната е уредбата в сферата на защита от домашно насилие и насилието
осъществено над деца в Закон за закрила от домашното насилие (ЗЗДН). В него се съдържат
няколко определения, които имат значение с оглед интерпретацията им с оглед
ратификацията на конвенцията.
„ Чл. 2 (1) Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или
икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния
живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена
връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.
(2) За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие,
извършено в негово присъствие“
Както се вижда това определение включва различните проявления на насилието и
тормоза по чл. 1 от Конвенция 190, като липсва заплахата като форма на насилие.
Приложението на тази дефиниция се ограничава до лица намиращи се в родствена
връзка(включително и деца) и в условията на фактическо съпружеско съжителство.
По-разгърнати и конкретни дефиниции конкретно за видовете насилието срещу
деца са в параграф1,т.1-5 от допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане
на Закона за закрила на детето.
1."Насилие" над дете е всеки акт на физическо, психическо или сексуално
насилие, пренебрегване, търговска или друга експлоатация, водеща до действителна или
вероятна вреда върху здравето, живота, развитието или достойнството на детето, което
може да се осъществява в семейна, училищна и социална среда.
2."Физическо насилие" е причиняване на телесна повреда, включително
причиняване на болка или страдание без разстройство на здравето.
3. "Психическо насилие" са всички действия, които могат да имат вредно
въздействие върху психичното здраве и развитие на детето, като подценяване,
подигравателно отношение, заплаха, дискриминация, отхвърляне или други форми на
отрицателно отношение, както и неспособността на родителя, настойника и попечителя
или на лицето, което полага грижи за детето, да осигури подходяща подкрепяща среда.
4."Сексуално насилие" е използването на дете за сексуално задоволяване.
Тези цитирани определения са специфични само за приложното поле на Закон за
закрила на детето.
Посочените актове са от гражданско-правен характер и не налагат наказателна
отговорност за деянията, срещу които предоставят защита.

В Наказателни кодекс, с изменения от 2019 г. домашното насилие присъства
като квалифициращ признак за определени престъпни деяния убийство (чл.116),
склоняване към самоубийство (чл. 127), телесна повреда (чл. 131), отвличане (чл. 142),
противозаконно лишаване от свобода (чл. 142а), принуда (чл. 143) и закана с престъпление
(чл. 144). За целите на наказателното преследване на тези деяния в НК е въведено
специална дефиниция на домашно насилие:
„Чл. 93 т.3 Престъплението е извършено "в условията на домашно насилие", ако е
предшествано от системно упражняване на физическо, сексуално или психическо насилие, поставяне в
икономическа зависимост, принудително ограничаване на личния живот, личната свобода и личните
права и е осъществено спрямо възходящ, низходящ, съпруг или бивш съпруг, лице, от което има дете,
лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство, или лице, с което живеят
или е живяло в едно домакинство.“
Дефиницията на Наказателния кодекс конкретизира по-общата на ЗЗДН, като от
субективна страна отново наказателно отговорното лице и потърпевшият се намират в
особена връзка.
Също така „насилие“, разбирано като физическо посегателство изобщо върху
личността, присъства във фактическия състав на множество престъпни деяния в
Наказателния кодекс, които не са специфични за конкретна сфера и лица.
Друго е разбирането вложено в чл. 43“б“ Закона за наследството (ЗН), където под
насилие се разбира принуда и натиск върху психиката на завещателя по времето, когато е
формирана.
Вижда се, че понятието насилие съществува в българското право и съответства на
проявните форми на насилие и тормоз, които предвижда чл. 1 на Конвенция 190. Но
приложението на отделните дефиниции се отнася за конкретните приложни полета на
отделните закони, без да може да се използва за предотвратяването на насилието и
тормоза. Спираме се на тези определения с оглед ползването им при след евентуална
ратификация на щконвенцията и с оглед изработване на прецизно съдържание на тва
понятие с оглед обществените отношениясвързани с труда, най-общо казано.
6.2.Тормоз
В § 1.т.1 от допълнителните разпоредби на Закон за защита от дискриминация
се дефинира що е „тормоз“(вж по-горе определението, под черта). В разгърнат вид и с
оглед прицна;ците въз основа на които приемаме че е налице дискриминация посд тормоз
по смисъла на ЗЗдискр. следва да се разбира:

Всяко нежелано поведение на основата на дискриминация, основана на пол, раса, народност,
етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование,
убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална
ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в
закон или в международен договор, по който Република България е страна, изразено физически,

словесно или по друг начин, което има за цел или резултат накърняване
достойнството на лицето и създаване на враждебна, принизяваща, унизителна,
обидна или застрашителна среда.
При осъществуването на трудово правоотношение работодателят, упражнявайки
своята работодателска власт, е длъжен да не извършва и да не допуска извършване на
дискриминация спрямо работниците и служителите в своето предприятие, което е
отразено и в чл. 127,ал.2 КТ като нормативното изискване към него да пази достойнството
на работещите по време на работата. От чл.8,ал.3 от КТ и чл. 13 и следващите от ЗЗДискр
идва задължението му да не извършва и да не допуска извършване на актове на
дискриминация спрямо работниците и служителите в предприятието.
Разпоредбите свързани с предпазване от тормоз също няма как да заместят
специфична правна уредба касаеща сферата на труда, защото, за да се характеризира едно
поведение като тормоз то трябва да се основава на точно определени дискриминационни
признаци,

което го различава от дефиницията в конвенцията, в която няма такива

ограничения и свива, ограничава приложението му.
6.3.Насилие и тормоз, основани на пола.
В българското законодателство полът е един от признаците, на които може да се
основава дискриминация, включително и на работното място. Формално няма
специфична правна уредба насочена към защита от насилие и тормоз на лица с
определена полова принадлежност. Независимо от това данните от различни изследвания,
дават основани да се приеме, че домашното насилие макар и теоритично да не е полово
базирано, в практиката по-често е насочено към жени.
Отделно в Закон за защита от дискриминация е дадена дефиниция на сексуален
тормоз, което според Конвенцията е част от насилието основано на пола.
Всяко нежелано поведение от сексуално естество, изразено физически, словесно или по друг начин, с
което се накърняват достойнството и честта и се създава враждебна, принизяваща, обидна, унизителна
или застрашителна среда и, в частност, когато отказът да се приеме подобно поведение или принудата
към него може да повлияе на вземането на решения, засягащи лицето.

Ако даден работодател е получил оплакване от работник или служител, който се
смята за подложен на сексуален тормоз, на работното място, той е длъжен незабавно да
извърши проверка, да предприеме мерки за прекратяване на тормоза, както и за налагане
на дисциплинарна отговорност, ако тормозът е извършен от друг работник или служител.
Отделен въпрос е в какво могат и следва да се изразят проверкта, мерките, действията с
оглед правомощиятна на работодателя изобщо, а и в рамките на трудовото
правоотношение.
Може да се приеме, че тази дефиниция отговаря на част от дефиницията за
насилие и тормоз основано на пола по смисъла на конвенцията. Но не може да покрие
всички негови възможни проявления.
В заключение в българското право съществуват различни закрилни норми
насочени към предпазване от тормоз и насилие, включително и при полагането на труд.
Но няма систематизирана правна уредба, която да е насочена само и единствено с
предотвратяване на различните форми на насилие и тормоз в специфичната област на
труда.
7. Международни актове и документи, които съдържат клаузи, точки или
насоки в посоката на същността на конвенцията.
По долу ще се позовем позовем на части от Доклад на МОТ относно прекратяване
на насилието и тормоза срещу жени и мъже в света на работата.6 В този доклад са дадени
понятия, определения за насилие и тормоз в света на труда, както и са представени
национални решения срещу насилието и тормоза в работна среда.
7.1. Разбиране на насилието и тормоза в светът на работата- какво, кой,
къде?
Има няколко международни трудови стандарти на МОТ, които се отнасят до
различни форми на насилие и тормоз, но никой не определя формите на насилието и
тормоз на работното място, тъй като те не са в центъра на вниманието на всеки от
инструментите. Това е първият инструмент на МОТ, засягащ насилието на работното
място. Определение за насилие в контекста на секторите на услугите беше прието през
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2003г. от тристранна среща на експерти на МОТ, която представи кода на практиката
„Workplace насилие“ в секторите на услугите и мерките за борба с това явление (МОТ,
2004). Там беше дефинирано насилието като „действие, инцидент или поведение, което се
отклонява от разумното поведение, при което човек е нападнат, заплашван, наранен, наранен по
време на или като пряк резултат за неговата работа “.
През 2016 г., срещата на експертите по насилие на МОТ срещу жените и мъжете в
света на труда разгледаха разбирането за 2003 г. за насилието и избраха по-широка рамка.
Те се водят от разбирането, че насилието и тормоз на работното място е „включващ
континуум от неприемливи поведения и практики, които е вероятно да доведат до физическо, психическо
или сексуално нараняване или страдание“. Също така се прави заключението, че е „Важно е да се
прави разлика между различните форми на насилие и тормоз и контекста, в който те възникват, тъй
като може да са необходими различни отговори“(ILO, 2016a, Приложение I).
МОТ прави проучване за 80 държави, които дават различно наименование на
насилието. Те използват най-различни термини – тормоз, насилие, злоупотреба,
малтретиране и други. В повечето от тези държави (65) се урежда в националното
законодателство тормозът на работното място. Но все пак няма универсално
определение за това - що е то тормоз на работното място.
Тук сме извадили няколко примера за законодателно определение на насилие на
работното място в няколко държави:
-

Съгласно Заповед № 1504 от 2015 г. за насилие, свързано с работа извън

работно време, издаден от Датския орган за работна среда, насилието, свързано с
работата е извършено от лица като клиенти и води до излагане служители на физически
атаки, заплашване срещу служители и упражняване на обидно поведение, включително
тормоз срещу служители.
-

Според Кодекса на труда в Гвинея от 2014 г. насилието на работното място

се състои от всяка ситуация, в която работодател или работник е преследван, заплашван
или нападнат, психологически или физически по време на изпълнение на работата му на
работното място.
-

В Ел Салвадор, Специалният всеобхватен закон за живота, свободен от

насилие за жени (Указ № 520 от 2010 г.) разглежда видовете насилие, които могат да се
случат в трудова среда: икономическо, физическо, психологическо, емоционално и
сексуално насилие. Той също така определя насилието „на работното място“ като
„действия или бездействия срещу жени, многократно упражнявани и това продължава във

времето, в центрове на обществена или частна работа, и това представлява физическа или
психологическа агресия, която нарушава тяхната цялост или лично и професионално
достойнство, затрудняващо достъпа им до работа или тяхната повишение или стабилност
в него, или които нарушават правото на равно заплащане за еднакъв труд “.
-

Законът за правото на труд, №3 от 2008 г. на Мавриций определя

насилието на работното място като сексуален тормоз, тормоз, нападения, словесно
насилие, тормоз и употреба на агресивни жестове, думи или действия в хода или в резултат
на работа.
-

Кодексът на труда от 2008 г. на Буркина Фасо гласи, че работодателят трябва

да забрани всички форми на физическо и психическо насилие на работното място.
-

Законът за регулиране на трудовия закон в Руанда, № 13/2009, определя

насилието на основание „Пол“ като „всякакъв вид насочени физически,
психологически или сексуални жестове или действия върху лице или при
посегателство върху имуществото им въз основа на пола“, което ограничава техните
права и негативно им влияе.
-

В Мексико, Федералните разпоредби за безопасност, здраве и работна

среда от 2014 г. определят насилието на работното място като актове на мафиот
(hostigamiento), тормоз (acoso) или малтретиране срещу работника, което може да увреди
тяхната цялост или здраве.
-

В Белгия, Законът от 4 август 1996 г. за благосъстоянието на работниците

при изпълнението на тяхната работа определя насилието на работното място като
всеки акт, при който работниците са психологически или физически заплашени
или нападнати по време на изпълнение на работата му.
-

Кодексът на труда (Закон № 2012-45) на Нигерия поставя задължение на

работодателя да забранява всички форми на физическо или психическо насилие,
произхождащо от трудови отношения.
-

Според Кодекса на труда в Канада (RSC, 1985, c. L-2) „насилието на

работното място“ представлява всяко действие, поведение, заплаха или жест на човек към
служител в неговото работно място, за което разумно може да се очаква, че ще причини
вреда, нараняване или заболяване на този служител.
7.2. Кои могат да бъдат страните при насилие и тормоз в света на работата?
Това е съществен въпрос!

Потенциално всеки може да преживее или да извърши актове на насилие и тормоз
в света на работата. В заключенията от Срещата на експертите през 2016 г. е отбелязано, че
„Насилието и тормозът могат да бъдат хоризонтални и вертикални, от вътрешни и
външни източници (включително клиенти и други трети страни и публични органи) - в
обществото или частен сектор или във формалната или неформалната икономика ”31
(МОТ, 2016a, Приложение I, параграф 4).
В националната ни практика сме свидетели на насилие „от вън“ при учители и найобщо кацзано здравни работници(лекари, мед. сестри, друг медицински персонал),
служители с контролни функции и други. Що се отнсася до насилието от вътре, то е
възможно от колеги, непосредствени началници, ръководители от по-висок ранг,
собственици.
7.3.Къде се проявява насилие и тормоз в света на работата?
Важно е да се каже, че светът на работата покрива не само традиционното
физическо работно място, но също така пътуване до и от работа, свързани с работата,
социални събития, обществени пространства, включително за неформални работници
като продавачи на улици и дома, по-специално за домашни работници, работници от
телекомуникацията “(ILO, 2016a, Приложение I, параграф 5).
Светът на работа включва също пространства, които свързват работниците с
работното място чрез технология. Интерсно е, че неподходящо използване на технологии
също може да е източник на безпокойство, и че всеки нов инструмент също трябва да
може да отговори пред новите предизвикателства и рискове, които могат да доведат до
насилие и тормоз в света на работа, като тези, произтичащи от променящите се форми на
работа и технологии “(ILO, 2016a, Приложение I, параграфи 3 и 18).
В

повечето

държави

обхватът

на

защита

определен

в

националното

законодателство се касае за условия като „Работно място“ или „в хода или във връзка с
работа“. В законодателството на не малко държави понятието „работно място” не е
дефинирано. Наложителнио е, обаче да се разшири обхватът на термина „работно
място“, за да може да се даде отговор реално къде настъпва насилие и тормоз. Когато
обхватът на "работното място" е по-широк от този на физическо място на работа, то
често включва допълнителни места, като пътуване за работа или след работа, социални
събития и пътувания.
7.4. Кой са най-често срещаните форми на насилие и тормоз в света на
работата?

1.

Сексуално насилие и тормоз;

2.

Тормоз на основание пол и сексуално ориентиране;

3.

Физическо насилие и тормоз;

4.

Психическо насилие и тормоз

7.5. Въздействие на насилието и тормоза в света на работата.
1.

Въздействие върху работниците

Физическото насилие и тормоз могат да оставят очевидни физически, но и
емоционални, белези, изискващи рехабилитация и консултация. Психологическо и
сексуално насилие и тормозът може да доведе до ефекти като тревожност, депресия,
главоболие и нарушения на съня, се отразява негативно на работата. В тази насока има и
проучване на Eurosafe.
В икономически план сексуалното насилие и тормозът са пречка за навлизането на жените и
оставането им в работната сила и следователно подкопава дългосрочния капацитет на печалба на
жените работнички и допринася за разликата в заплащането между половете.
2.

Рискови фактори за насилие и тормоз в света на работата

Обстоятелствата и условията на работа, както и психосоциалните условия имат
въздействие, както върху разпространението на насилието и тормоза на работното място,
така и върху способността на жертвите да търсят помощ. Важно е да се отбележи, че:
„Няма рисков фактор или комбинация от рискови фактори, гарантиращи, че насилието
ще настъпи или, че честотата му ще се увеличи. Въпреки това, наличието на тези рискови
фактори, по-специално на няколко в комбинация, увеличава вероятността от настъпването
на насилие. (Източник: (Държавен департамент по труд и промишленост във Вашингтон)
„Насилието и тормозът в света на работата често отразява по-широко обществено
насилие и, за да се предотврати и да се справи с него, там трябва да има разбиране на
ситуациите, в които работниците се оказват и как това може да увеличи риска от такова
поведение “. Идентифицирани са набор от „обстоятелства които биха могли сами или в
комбинация да изложат работниците на насилие и тормоз. "
-

работа в контакт с хора;

-

работа с хора в беда;

-

работа с ценни предмети;

-

работа в ситуации, които не са или не са правилно обхванати или защитени

от трудовото законодателство и социална защита;

-

работа в ограничени за ресурсите настройки (недостатъчно оборудвани

съоръжения или недостатъчният персонал може да доведе до дълго чакане и
неудовлетвореност);
-

несоциално работно време (например вечерна и нощна работа);

-

работа самостоятелно или в относителна изолация или на отдалечени места;

-

работа в интимни пространства и частни домове;

-

силата за отказ на услуги, което увеличава риска от насилие и тормоз от

трети страни, които търсят тези услуги;
-

работа в зоните на конфликти,

по-специално предоставянето на

обществени и спешни услуги; и високи нива на безработица.
Експертите към МОТ заключват, че „Лошо управление на човешките ресурси, лоша
организация на работа, включително липса на ясни правила и отговорности, неадекватна възлагането
на задачи, нереалистичните производствени цели, лошата комуникация и лошите трудови отношения и
дискриминационните практики също са фактори, които биха могли да увеличат риска от насилие и
тормоз”. (МОТ, 2016a, Приложение I, параграф 10).
8. Понятия, практика, опит от други държави.
ПОНЯТИЯ, ДАДЕНИ В REPORT V (1) ENDING VIOLENCE AND
HARASSMENT AGAINST WOMEN AND MEN IN THE WORLD OF WORK,
International Labour Conference 107TH SESSION, 2018
Сексуално насилие и тормоз.
Сексуалното насилие в света на труда е форма на сексуална дискриминация, която
може да комбинира елементи от физическо и психическо насилие и може да включва
редица поведения, като нежелани коментари или напредък, „шеги“, кратък физически
контакт и сексуално посегателство (McCann, 2005, страница 2). Както и при насилието,
основано на пола, мъжете и момчетата могат да бъдат жертви на сексуално насилие и
тормоз, но голяма част от съобщените случаи се отнасят за жени и момичета.
Сексуалният тормоз е форма на сексуално насилие, което често се среща в света
на работата и често се категоризира по два начина: „quid pro quo“ или „враждебна работна
среда“. Сексуалният тормоз "Quid pro quo" е, когато работникът е помолен за сексуална
услуга и изпращането или отхвърлянето на тази заявка се използва за вземане на решение
относно работата на този работник. Тормозът с „враждебна работна среда“ обхваща

поведение, което създава заплашителна, враждебна или унизителна работна среда.
Комитетът на експертите по прилагането на конвенции и препоръки (CEACR) в своето
Общо проучване за основните конвенции „счита, че без ясна дефиниция и забрана както
на сексуалния тормоз, така и на враждебната работна среда, остава съмнително.
Дали законодателството ефективно се справя с всички форми на сексуален тормоз
”(МОТ, 2012a, параграф 791) (вж. раздел 3.1.1). В 65-те държави, анализирани за този
доклад, които регулират сексуалния тормоз, най-разпространеният начин да се определи е
бил да се включат както категориите quid pro quo, така и враждебните категории на
работната среда. Общо 31 страни (48 на сто) определят сексуалния тормоз като
включително враждебна работна среда и сексуален тормоз в quid pro quo. Регионалното
разпределение на тези 31 държави е: 14 държави (54 на сто) от Европа и Централна Азия;
шест държави (40 на сто) от Азия и Тихия океан; шест държави (40 на сто) от Америка; пет
държави (25 на сто) от Африка; и нулеви държави от арабските държави (виж фигура 1.4).
Психологическо насилие и тормоз.
Психологическото насилие и тормоз е най-разпространената форма на насилие и
тормоз в света на работата и обхваща редица словесни и невербални злоупотреби,
психологически и сексуален тормоз, тормоз, мафиот и заплахи (Forastieri, 2012,стр. 114).
Това може да включва манипулиране на репутацията на човек, изолиране на личността,
задържане на информация, задаване на задачи, които не съответстват на възможностите
или даване на невъзможни цели и срокове (Leymann, 1990; Milczarek, 2010, стр. 22).
Понятието „психологическо“, в понятието „психологическо насилие и тормоз“ се
отнася до предразсъдъчните ефекти, които такова поведение има върху психологическата
цялост на жертвата. 16 Това разбиране е отразено в термина „морален тормоз“ във
Франция, където Кодексът на труда го определя, като повтарящи се действия, които имат
за цел или следствие да влошат условията на труд на служителите по начин, който може да
увреди правото им на достойнство, да се промени тяхното физическо или психическо
здраве или да компрометира професионалното си бъдеще.
В националните закони психологическото насилие и тормоз могат да бъдат
дефинирани в широк план, като се защитават всички работници, под термините тормоз,
насилие, злоупотреба, малтретиране (вж. Каре 1.2) и „насилие“ (вж. Каре1.1) или може да
бъде „основана на дискриминация“, като законодателството защитава само лице, което е
подложено на тормоз въз основа на определена реална или възприемана разлика, като

раса, цвят, пол, религия, политическо мнение, национален или социален произход,
възраст, увреждане, сексуална ориентация или пол.
Насилие, основано на пола
Физическото, психологическото и сексуалното насилие може да се счита за
основано на пол, ако произтича от неравностойни силови връзки между мъже и жени
(СЗО, 2009, страница 3) или ако е извършено срещу хора, тъй като те не съответстват на
социално приетите половите роли (van der Veur et al., 2007, стр. 43).
Насилието, основано на пола, не е синоним на насилие над жени; въпреки
това жените и момичетата са „основни цели” за насилие, основано на пола, а
извършителите са предимно мъже (UNFPA, 2009, стр. 7; EIGE, n.d.). Насилие,
основано на пола, може да бъде извършено от или срещу жени и мъже, като насилие
срещу мъже, които не отговарят на пола, включително мъже, които са или се възприемат
като гей, бисексуални или транссексуални.
В своята Обща препоръка Комитетът за премахване на дискриминацията
срещу жените (CEDAW) определя насилието, основано на пола, като „насилие, насочено
срещу жена, защото е жена или което засяга несъразмерно жените“ и включва „актове
които причиняват физически, психически или сексуални наранявания или страдания,
заплахи

от

такива

действия,

принуда

и

други

лишения

на

свобода

,включително„ сексуален тормоз “.
Декларацията на ООН за премахване на насилието над жени, приета от Общото
събрание на ООН през 1993г., определя насилието над жените, като всеки акт на насилие,
основано на пол, „...което води до или вероятно ще доведе до физическо, сексуално или психическо
увреждане или страдание към жените“ и включва „..физическо, сексуално и психологическо насилие,
възникнало в общата общност, включително изнасилване, сексуално насилие, сексуален тормоз и
сплашване на работното място “.
Подобно определение е включено в Конвенцията на Съвета на Европа за
предотвратяване и борба с насилието над жени и домашното насилие (обикновено
наричана Истанбулската конвенция) и Междуамериканската конвенция за Превенция,
наказание и ликвидиране на насилието над жени, известна още като Конвенцията на
Белем до Пара (OAS, 2012, стр. 19).
Когато определя формите на насилие, основано на пола, Наръчникът на ООН за
законодателство относно насилието над жени препоръчва определението да се прилага за
всички форми, включително, но не само: домашно насилие, сексуално насилие

(включително нападение и тормоз), вредни практики, трафик и сексуално робство
(Организация на обединените нации, 2010 г., страница 23).
„Насилието, основано на пола“ понякога се регулира във вътрешното
законодателство, но по-често специфичните форми на свързано с работата насилие,
основано на пола, се разглеждат, чрез трудово или дискриминационно право. Формите
на насилие, основано на пола, които често се разглеждат в контекста на света на работата
са сексуалното насилие (особено сексуалното тормоз), насилие и тормоз, основани на
секс, и домашно насилие на или свързани с работното място.
На срещата на експертите на МОТ през 2016 г. беше заключено, че за справяне с
насилието в света на труда „трябва да се разглежда конкретно „ ..половите измерения на
насилието “(МОТ, 2016а, приложение I, параграф 2). Като такъв, настоящият доклад
разглежда формите на насилие и тормоз, които се основават на пола (тоест насочени към
мъже или жени поради техния пол), както и уникалните начини, по които мъжете и
жените преживяват насилие.
Проведената дискусия за определяне на стандарти на МОТ се определя като
„Насилие и тормоз над жени и мъже в света на труда“. На срещата на експертите беше
заключено, че: „Смята се, че светът на труда обхваща не само традиционното физическо работно
място, но и пътуването до и от работа, социални събития, свързани с работата, публични
пространства, включително за неформални работници като улица доставчици и дома, по-специално за
домашни работници, домашни работници и работници от телекомуникацията“ (ILO, 2016a,
Приложение I, параграф 5).
Насилие и тормоз въз основа на пол и род (gender)
Според CEACR, в различните юрисдикции дискриминацията въз основа на пол,
включително насилие и тормоз, може да се отнася строго до „биологични
характеристики“ или може също да включва „социално конструирани роли и
отговорности, възложени на определен пол (пол)“ “(ILO, 2012a, параграф 782).
Честа форма на насилие и тормоз, основана на пол, е „тормозът поради майчинство“
или „практикуването на тормоз върху жена поради бременност, раждане или медицинско състояние,
свързано с бременност или раждане, или работник поради семейни задължения“(ILO, 2016d, стр. 57).
По същия начин, тормозът, основан на секса, може да приеме формата на
враждебна среда, създадена за жени поради техния пол, като например унизителни или
унизителни „шеги“ към жените (това често може да бъде под формата на сексуален
тормоз).

Честа форма на насилие и тормоз, основани на пола, са насилието и тормозът
срещу мъжете и жените, които не отговарят на пола, защото те са или се възприемат като
гей, лесбийки, бисексуални или транс.
Домашно насилие.
Домашното насилие е бързо разрастваща се област на регулиране по
отношение на света на труда. Терминът „семейство“ или „домашни отношения“
обикновено се ограничава до тези в традиционно разбраните семейни отношения, като
тези, свързани с кръв или брак или интимни партньори. Все по-често обаче страните
включват домашни работници и други лица, живеещи в домакинството, в обхвата на
приложение поради излагането им на насилие и тормоз в „domestis сферата“ (вж. Раздел
5.4 относно регулирането на условията на труд за домашна работа).
Физическо насилие и тормоз.
Полезните разбирания за физическото насилие включват „използването на
физическа сила срещу друго лице или група, което води до физически, сексуални или психологически
наранявания“ (ILO et al., 2002, страница 4) или „всеки опит за физическо нараняване или
нападение върху лице, включително действително физическа вреда ”(Чапел и Ди
Мартино, 2006, стр. 30).
Понякога има тенденция да се фокусира върху масовите стрелби на работното
място, особено тези, които водят до убийства, като определящ вид физическо насилие
(Denenberg and Denenberg, 2012). Смъртоносното насилие със сигурност предизвиква
голяма загриженост за някои работни места; наличните статистически данни показват, че
убийствата представляват само малка част от случаите на физическо насилие в света на
труда на национално ниво (Министерство на правосъдието на САЩ, 2001 г., страница 2).
Важно е също така да се отбележи, че за различните форми на физическо
насилие обикновено се съобщава по-рядко в света на работата в сравнение с
психологическото насилие, както е разгледано по-подробно по-долу (Riedel and Welsh,
2016; Съда на Съединените щати, 2004 г .; Eurofound, 2016, стр. 68). Специфичните закони за
работното място рядко регулират строго физическите форми на насилие и тормоз. Където те са
склонни да използват термините „физическо нападение“ или „нападение“, без да
дефинират термина (вж. Раздел 4.2.1от доклада).
Светът на работата (светът на труда) включва също пространства, които
свързват работниците с работното място чрез технологиите. На срещата на експертите
се стигна до заключението, че „неподходящото използване на технологиите е

също… източник на безпокойство“ и че всеки нов инструмент „също трябва да
може да отговори пред новите предизвикателства и рискове, които могат да доведат до
насилие и тормоз в света на работата, като тези, произтичащи от променящите се форми
на работа и технологии “(ILO, 2016a, Приложение I, параграфи 3 и 18).
Използването на термина „свят на работа“ е от значение за реалността на
работниците наоколо.
Светът на труда. Например, в скорошно проучване на TUC, на лицата, които
заявиха, че изпитват сексуален тормоз:
... значителна част от малцинствата (четиринадесет процента) също съобщиха, че
тормозът е бил осъществен на социално събитие, свързано с работата, като коледно
парти.
Една от двадесет жени съобщава, че тормозът е бил извършен, когато е на друго
място за работа, например на конференция. По-младите жени (на възраст 18–24 години)
са значително по-склонни да съобщават, че изпитват сексуален тормоз по време на работа
и от работа, отколкото други жени (11% спрямо 3% от всички отговорили жени). (TUC,
2016b, стр. 17–18.)
Основното поле на приложение на редица инструменти на МОТ, които се
занимават с БЗР, е широко, извън рамките на физическото място, където се
извършва работа, включително, например, за: събитие, възникващо не само „в
хода“, но и „произтичащо от работа“;
„Трудови злополуки“, дефинирани като възникващи по директния път между
мястото на работа и дома на работника, мястото, където работникът приема храна или
където работникът получава възнаграждение; всякакви злополуки „независимо от тяхната
причина, причинени през работно време“, „на всяко място, където работникът не би бил,
освен на заетостта си“.
„Работно място“ съгласно националните закони за справяне с работническо
насилие и тормоз.
Обхватът на защита е определен в националното законодателство под термини
като „работно място“ или „в хода или във връзка с работа“. Много държави не дефинират
понятието „работно място” в законодателството. Все по-често обаче, държавите
разширяват обхвата на понятието „работно място“, за да

отговорят на реалността на

мястото на насилие и тормоз. Когато обхватът на „работното място“ е по-широк от

физическото място на работа, той често включва допълнителни места, определени
за почивки от работа или след

работа по повод социални събития и пътувания.

В поне 14 от 80-те страни (17 на сто), проучени в този доклада на МОТ
„Прекратяване на насилието и тормоза над жени и мъже в света на работата“, обхватът на
„работното място“ в законодателството, насочено срещу насилието

и

тормоза

на

работното място, е изрично по-широк от самото физическо място на работа. Въпреки
това в 24 от 80-те страни (30 на сто) изследвани, трудовите закони изрично се прилагат
само за физическото място на работа.
Законодателни примери за мобинг, насилие и тормоз в различни държави,
цитирани в докладът на МОТ „Прекратяване на насилието и тормоза над жени и мъже в
света на работата“
Ето например как мобингът е дефиниран в полския Кодекс на труда от 1974 г.,
изменен, като включва постоянен и дългосрочен тормоз или сплашване на
служител, което води до по-ниска оценка на неговите/нейните професионални
способности или към която е насочена или води до, унижението или подигравките
на служителя или изолацията или елиминирането на работника от групата на
колегите.
Законът за трудовите правоотношения от Словения от 2013 г. определя тормозът
като всяко многократно или систематично грешно или ясно отрицателно и обидно
отношение или поведение, насочено към отделни работници на работното място във
връзка с работата.
В Австралия работник е тормозен на работното място, ако: „докато работникът е
на работа, физическо лице или

група от хора, многократно се държи неразумно

спрямо работника или„група работници, чийто работник е член; и

това

поведение

създава риск за здравето и безопасността “.
В Турция тормозът се определя като обезкуражаване на човек от работа и
изключване на човек и включва

умишлени действия, насочени към досада на някого. 2

Съгласно Закона за трудовите правоотношения от

Словения 2013 г. тормозът се

определя като всяко нежелано поведение, свързано с някакво лично обстоятелство с
ефекта или намерението да повлияе неблагоприятно на достойнството на човек
или да създаде сплашващо, омразна, унизителна, срамна или обидна среда.

В Папуа Нова Гвинея тормозът се определя като нежелано или неканено
поведение, което е обидно, сплашващо

и унижаващо; честите форми на тормоз са

тормоз, физическа атака и заплахи.
Изисква се

всяка държава- член на Организацията да приема и прилага, в

съответствие с националните закони и
представителни

организации

всеобхватен и

на

условия и
работодатели

след
и

консултации
работници,

с

приобщаващ,

чувствителен към пола подход за предотвратяване и

премахване на насилието и тормоза на работното

място.

Такъв подход следва да взема предвид насилието и тормоза от трети страни, когато
е необходимо, и той предвижда:


подходящи политики за борба с насилието и тормоза;



приемане на интегрирана стратегия за прилагане на мерки, насочени към

предотвратяване и премахване на насилието и тормоза;


създаване или укрепване на механизмите за прилагане и наблюдение;



осигуряване на достъп на жертвите до правни средства за защита и

подкрепа;


наказание на извършителите;



разработване на инструменти и наръчници, както и предоставяне на

образование и обучение и провеждане на информационни дейности в достъпни формати,
в зависимост от обстоятелствата;


предоставяне на ефективни средства за инспекционни проверки и случаи

на насилие и тормоз, включително с участието на службите за инспекция на труда и други
компетентни органи.
Всяка държава-членка на Организацията признава различните и допълващи се
роли и функции на правителствата, работодателите и работниците и съответните им
организации, като взема предвид разликите в естеството и обхвата на съответните им
отговорности.
За да се предотврати и премахне насилието и тормоза на работното място, всеки
член на Организацията спазва и допринася за прилагането на основни принципи и права
на работното място, а именно принципите на свободата на сдружаване и ефективното
признаване на правото на колективни преговори, премахването на всички форми
на задължителен труд; ефективна забрана на детския труд и премахване на

дискриминацията по отношение на труда и професиите и насърчава достойната
работа.
В този смисъл чл.5 налага на държавата членка, която ще ратифицира
конвенция 190 на МОТ стриктно да прилага

клаузите и на Конвенция 87 и

конвеция 98 на МОТ, Конвенция 182 и други, които трябва да отбележим че
България е ратифицирала.
9. Връзки на Конвенция 190

с други конвенции на МОТ и други

международни актове.
Международни и регионални рамки за справяне с насилието и тормоза в света на
работата, МОТ стандарти, които се занимават с насилието и тормоз в света на работата се
съдърлжат в :


Всеобщата декларация за правата на човека;



Международният пакт за граждански и политически права;



Международният пакт за икономически, социални и културни права;



Международната конвенция за премахване на всички форми на расова

дискриминация;


Конвенцията за премахване на всички форми дискриминация срещу жените;



Международната конвенция за защита правата на всички работници

мигранти и членове на техните семейства;


Конвенцията за правата на хората с увреждания;



Филаделфийската декларация посочва, че всички хора, независимо от раса,

вяра или пол, имат право да упражняват своето материално благополучие и духовно
развитие в условия на свобода и достойнство, икономическа стабилност и равни
възможности
Нито Преамбюлът на Устава на МОТ, нито Филаделфийската декларация от 1944
г., която е неразделна част от Устава, не се позовават или дават определение за „насилие и
тормоз на работното място“. Независимо от това идеята за защита от нараняване и вредни
условия на труд е централна в двата текста. През цялата си история МОТ прие редица
стандарти, които имат за цел да защитят работниците като цяло или някои категории
работници срещу определени ситуации, в които има насилие и тормоз, например нощна
работа.Освен това редица конвенции и препоръки на МОТ се отнасят директно към някои
прояви на насилие и тормоз на работното място, или CEACR счита, че някои стандарти на

МОТ обхващат определени прояви на насилие и тормоз; и в двата случая инструментите
обхващат определени групи и определени професии.
Поради обхвата на инструментите, които се отнасят до насилие и тормоз, те са или
неприложими за по-голямата част от работниците по света или се отнасят само за някои
видове насилие или тормоз. Няколко инструмента за БЗР имат за цел да защитят
безопасността и здравето на работниците.
Въпреки че тези инструменти не споменават изрично насилието и тормоза, такова
поведение представлява очевиден риск за здравето и указанията за БЗР са от значение за
неговото предотвратяване и управление.
Следователно голямата пропаст в защитата произтича от:
-

обхвата на настоящите защити, в които са обхванати само някои работници,
като нощни работници или домашни работници;

-

липсата на определение за всякакви форми на насилие и тормоз в който и да е
инструмент;

-

и на липса на насоки как да се справим с насилието, дори когато това е
посочено в инструменти.

По подобен начин в инструментите за БЗР липсват указания как да се адаптира
управлението на БЗР, за да се предотврати насилие и тормоз на работното място.
Основни конвенции на МОТ
Разглеждането на насилието и тормоза е компонент на много от основните
конвенции на МОТ. Незаконните форми на работа, разглеждани в някои основни
конвенции на МОТ, като принудителен труд и детски труд, по своята същност са свързани
с насилието. Докато тези форми на работа не се предвижда да бъдат обхванати от нов
инструмент, полезно е да се обсъдят тези форми на насилие, за да се даде по-ясно
разбиране относно потенциалните параметри на нов инструмент (и).


Конвенцията за принудителния труд от 1930 г. (№ 29) и нейният протокол

от 2014 г., 1 и Конвенцията за премахване на принудителния труд от 1957 г. (№ 105), имат
за цел да гарантира на всички хора свобода от принудителен труд, независимо от
естеството на работата или сектора на дейност, в който може да се извършва. Конвенция
№ 29 определя принудителния или задължителен труд като „всяка работа или услуга,
която се изисква от всяко лице под заплахата на някакво наказание и за която посоченото
лице не се е предложило доброволно“ (член 2, параграф 1).



Физическото насилие и психологическата принуда понякога се използват, за

да принудят човек да участва в принудителен труд, както е дефинирано в Конвенция № 29
(МОТ, 2012а, стр. 111). Достоверността и въздействието на заплахата, използвана за
принудителния труд, трябва да се оценяват от гледна точка на работника, като се вземат
предвид неговите лични характеристики и ситуация.


Злоупотребата с положение на уязвимост е форма на психологическа

принуда, която често се използва за предизвикване на съгласие на жертвите на
принудителен труд (МОТ, 2012a, параграфи 270–271 и 293-297).


По отношение на детския труд, въпреки че физическото, психологическото

и сексуалното насилие над деца се посочва само изрично по отношение на използването
на деца във въоръжен конфликт и за незаконни дейности, опасна работа и работа, която
може да навреди на физическото дете на детето или психологическото здраве може да се
тълкува така, че да обхваща актове на насилие и тормоз.
Най-лошите форми на детски труд по своята същност включват физическо
и психическо насилие и тормоз.
Въпреки че инструментите на МОТ за свобода на сдружаване не включват изрична
забрана на насилие срещу профсъюзни дейности, CEACR последователно подчертава
взаимозависимостта между гражданските свободи и профсъюзните права, и по-специално
важно за синдикатите да работят в климат, свободен от насилие, натиск и заплахи от
всякакъв вид (МОТ, 2012a, параграф 59).
Съгласно Конвенцията за дискриминация (заетост и професия) от 1958 г. (№ 111)
ратифициращите държави-членки се задължават да декларират и провеждат национална
политика за равенство с оглед премахване на всякаква дискриминация, основана на
заетостта и професиите относно раса, цвят, пол, религия, политическо мнение,
национален извлечение или социален произход.
CEACR счита, че сексуалният тормоз е сериозна форма на сексуална
дискриминация, попадаща в обхвата на конвенцията. Комитетът се позовава на две форми
на сексуална тормоз, и двете трябва да бъдат адресирани:(1) (quid pro quo): 1) (quid pro
quo): всяко физическо, вербално или невербално поведение от сексуален характер и друго
поведение, основано на секса, засягащо достойнството на жените и мъжете, което е
нежелано, необосновано и обидно за получателя; и отхвърляне или подчинение на човек
на такова поведението се използва изрично или неявно като основа за решение, което
засяга работата на този човек; или (2) (враждебна работна среда): поведение, което създава

сплашваща, враждебна или унизителна работна среда за получателя. (ILO, 2012a, стр. 330,
бележка под линия 1979.)
Тормозът въз основа на други основания, изброени в член 1, параграф 1, буква а),
също е адресиран от CEACR. Докато насилието, различно от тормоза, въз основа на
защитените основания, изложени в Конвенцията, е обхванато от Конвенция № 111,
CEACR има най-често се занимават с тази форма на дискриминация в контекста на
мерките или липсата на такива мерки за справяне с насилието или насилието, основано на
пола. Насилие срещу някои етнически или религиозни групи, включително работници
мигранти, е имало адресирани на няколко пъти (Гърция - наблюдение, 2015; и Папуа Нова
Гвинея - наблюдение, 2015).
Други стандарти на МОТ
Други конвенции и препоръки на МОТ съдържат директни позовавания на
насилие и тормоз, или са били, или потенциално могат да бъдат считани за покриващи
някои форми на насилие и тормоз на работното място. Личният обхват на приложение
обаче е ограничен, тъй като е ограничен до конкретни групи хора - като коренното
население - или професии или сектори - като домашна работа или работници в
неформална икономика. Освен това къде насилието и тормозът са адресирани директно в
текста на инструмента, само някои видове насилие и тормоз са адресирани.
Защита на конкретни групи или професии
Конвенцията за коренното население и племенните народи от 1989 г. (№ 169) е
единственият инструмент на МОТ, който изрично се позовава на сексуален тормоз, при
условие че работниците, принадлежащи към коренното население, трябва да се ползват от
защита от сексуален тормоз (член 20, параграф 3).В редица случаи CEACR се спря
конкретно на използването на насилие и тормоз срещу общностите на коренното
население, включително за премахването на коренните общности от земята, която
традиционно заемат.
По-новите инструменти обхващат по-широк кръг от насилие и тормоз.
Член 5 от Конвенцията за домашните работници от 2011 г. (№ 189) изисква
държавите-членки да предприемат мерки, за да гарантират, че домашните работници се
ползват с ефективна защита срещу всички форми на насилие, тормоз и насилие.
Изискванията на тази разпоредба са подробно описани в Препоръката на домашните
работници от 2011 г. (№ 201), която в параграф 7 се отнася до създаването на механизми
за защита на домашните работници от злоупотреби, от тормоз и насилие, включително

създаване на достъпни механизми за подаване на жалби, гарантиране, че всички жалби са
надлежно разследвани и преследвани и създаване на програми за преместване и
рехабилитация на домашни работници, подложени на насилие, тормоз и насилие.
ЧАСТ III
10. Принципни насоки относно приложението на Конвенцията
в България.
Даваме си сметка, че в борбата срещу отрицателни явления от типа на насилие
и тормоз вкл. и на работното място, в областта на труда, водеща е ролята на семейството,
възпитанието, и обществената нетърпимост. Но същевременно е нужно и държавата да
поеме ясен ангажимент за справяне с този обществен проблем. Ангажиментите за
Държавите, както със законови мерки, така и чрез създаване на отговорни контролиращи
институции и ясни, прозрачни механизми за превенция, контрол и мониторинг на всички
случаи на насилие и тормоз на работното място – в новия, по-широк контекст са
очертани, предписани в Конвенцията. Всички те следва да се осъществят по пътя на
тристранния диалог - правителство-синдикати-работодатели.
Социалният диалог, тристранното сътрудничество и колективното трудово
договаряне, са най-мощните средства за постигане на трайни резултати, обхващащи голям
брой работници и служители. В историята на КНСБ редица основни членове са
предприемали и предприемат мерки и действия насочени срещу насилието, стреса и
тормоза на работното място- СТСБ, ФСЗ и други. Сега вече идва времето, чрез
ратификацията на конвенцията и съответните промени в текущото законодателство да се
върви системно, организирано, комплексно в сътрудничество между социалните
партньори по очертаните от конвенцията път и посоки.
Първата голяма стъпка трябва да бъде ратифицирането й от възможно найголям брой държави, включително от България. По време на българското
председателство на Съвета на ЕС през 2018 г., правителството спомогна за формирането
на единна европейска позиция по текстовете на Конвенцията. За държавата ни е въпрос на
престиж и занапред да бъде сред тези, които задават посоката за развитие на отношенията
в света на труда през 21-ви век
Ратификацията й от българската държава е свързано с последващо допълнение и
изменение на определени закони, които имат отношение към проблематиката на

Конвенцията – Кодекса на труда, Закона за защита от дискриминация и други. Това се
налага, защото Конвенцията има точно определен предмет, който не се съдържа, (като
конкретика и специфики, които ще посочим по-надолу) в нашите закони.
Този извод следва от анализа на състоянието на действащото българско
законодателство в областта на защитата срещу дискриминация при упражняване на
трудовите права. В тази връзка има специален раздел в Закон за защита от дискриминация
( ЗЗДискр.) - раздел първи на Глава втора, озаглавен „Защита при упражняване правото на
труд“ - чл. 12 - чл.28, където законодателят подробно е уредил различни хипотези, при
които на практика може да възникне акт на дискриминация,т.е. на неравнопоставяне. Но
няма правна уредба за негативните последици произтичащи от наслие и тормоз на
работното място изразяващи се в накърняване свободата и достойнството на личността,
без те да водят до неравнопоставенот, т.е. да попадат в хипотезата – дискриминация.
Известно е, че предстои много работа по популяризирането, разбирането и
приемането на смисъла и ползите от новата Конвенция сред българското общество, а след
евентуалното й ратифициране подробно разработване и разясняване на механизмите, чрез
които тя ще се прилага на практика в България. По-долу ще представим в по-общ план
нашите виждания за интервенции в нормативни актове вкл. и на равнище Конституция.
10.1.Нормативни актове от българското законодателство, които имат
отношение към предмета на Конвенция № 190 на МОТ и конкретни предложения
за промени в тях.
По наше мнение няколко са нормативните актове от националното ни
законодателство, които са свързани с предмета на Конвенция № 190 на МОТ.
Ще започнем с основният ни закон – Конституцията на Република България.
През 2015 г. КНСБ прие и обяви публично комплекс от предложения за изменения
и допълнения в Конституцията на РБългария с акцент върху правата на гражданите.
Предвид предмета на Конвенция 190 на МОТ считаме, че нашите предложения, (раздел ІІ
от педложенията на КНСБ за промени в Конституцита) следва да се допълнят с вариант на
текст, който по категоричен начин да прогласи конституционното право на на всеки
гражданин на работно място, без насилие и тормоз и да възложи на закона да
гарантира това право.
Ние считаме, че въз основа на евантуалната ратификация на конвенцията,
Конституцията може да възприеме и прогласи, като конституционно правото по чл.4 от

конвенция 190 МОТ - правото на всеки на работник и служител, на всеки, който е
нает и упражнява трудови права на работното място, без насилие и тормоз.
Такава стъпка (текст с подобно съдържание) би допълнила по естествен начин
групата права на гражданите формирана около правото на живот по чл.28 от КРБ
(забраната за подлагане на мъчения по чл.29 КРБ,

правото на лична свобода и

неприкосновенност по чл.30 КРБ е други) и около групата трудови права - правото на
труд и грижата от страна на държавата към обезпечаване на това право по чл.48 КРБ,
здравословните и безопасни условия на труд по чл.48, ал.5 КРБ, забраната за полагане на
принудителен труд по чл.48, ал.4 КРБ и задължението на държавата по чл.16 от КРБ –
според което „Трудът се гарантира и защитава от закона.“
Във връзка с горното следва да разграничим тия предложения и техният предмет и
предназначение от принципа по чл.6 КРБ за равенството между хората и
равнопоставеност пред закона7.
Член 6 КРБ има ясно очертана антидискриминационна същност. Конституцията
има предвид недопускане на дискриминация не само в сферата на труда, а изобщо – във
всички сфери на обществения живот. Този текст има отношение към ратифицираната от
България Конвенция № 111 на МОТ относно дискриминацията в труда и
професиите, 1958 г.
Все в тази връзка Конвенция 190/2019г. е близка по предмет и приложно поле с
Конвенция № 111 на МОТ относно дискриминацията в труда и професиите, 1958г.,
но преследва друг ефект, очертава друго измерение на насилието и тормоза, като проявни
форми на неравнопоставеност на работното място, макар че и в нея дискриминацията и
упомената, като нежелан, вреден ефект от проявени насилие или тормоз.
Конвенция 190 използва понятията и дефинициите за тях, уредени в чл.1, §1, б. а) и
б) - „насилие и тормоз“ в света на труда и „насилие и тормоз, основани на пола“, в
друг ракурс, различен от начина им на интрепретиране в Конвенция 111 МОТ. Тези
изрази макар и близки по съдържание с подобните, използвани в конвенция 111 МОТ, са
основен разграничителен признак на Конвенция №190 и я отграничават от Конвенция
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Чл. 6. (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.
(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на
правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол,
произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено
положение или имуществено състояние.

№111 на МОТ, която урежда борбата с дискриминацията, т.е. неравнопоставеността,
неравното третиране в сферата на труда по един по – общ начин, без да навлиза в
конкретика относно насилие и тормоз. Това е видно от нейния чл.1, където е казано,че:
1. За целите на тази конвенция(111) терминът "дискриминация" включва:
a) всяко различие, изключване или предпочитание, основано на раса, цвят на
кожата, пол, религия, политически убеждения, национален или социален произход, което
води до премахване или нарушаване на равенството във възможностите или в третирането
в областта на труда и професиите;
b) всяко друго различие, изключване или предпочитание, което води до
премахване или нарушаване на равенството във възможностите или в третирането в
областта на труда и професиите, определено от заинтересуваната държава - членка на
организацията, след консултация с представителните организации на работодателите и на
трудещите се, ако такива организации съществуват, и с други съответни органи.
2.Различията, изключенията или предпочитанията, които се основават на
квалификационните изисквания, установени за определена работа, не се смятат за
дискриминационни.
3.За целите на тази конвенция думите "труд" и "професия" обхващат и достъпа до
професионално обучение, достъпа до работа и до различните професии, а също така и
условията на труда.
Следователно Конвенция №111 на МОТ има за цел обща правна уредба на
борбата срещу дискриминацията в сферата на труда и професиите, докато
Конвенция № 190 урежда конкретни, преки ефекти от насилие и тормоз (вкл и заплаха от
тях), в областта на труда, на работното място от които произтичат различни от неравното
третиране последици за работещите, за онези които са станали обект на насилие и тормоз.
Подобна детайлна защита от насилие и тормоз в сферата на труда към настоящия
момент не съществува в българското законодателство, т.е няма специален закон, който да
защитава работниците и другите изброени в чл.2 от Конвенцията категории само от
насилие и тормоз в сферата на труда. Няма такова ясно изразено, с принципен характер
конституционно право и в Конституцията на РБългария.
В същият план следва да се разграничават и разпоредбите на Закона за защита от
дискриминация от изложените по-долу принципни насоки за допълненя в КТ(както и в
други закони) с оглед предмета и обхвата на конвенция 190 МОТ.

Въз основа на ясно формулиран и прогласен от конституцията принцип ще може
да се развият и конкретни норми в действащото законодателство и на първо място в
Кодекса на труда.
10.2.

Възможни промени и допълнения в Кодекс на труда.

Основните закони, в който следва да бъдат направени допълнения и изменения, с
оглед евентуалната ратификация на Конвенция № 190 МОТ са Кодексът на труда и Закона
за държавния служител. Подробни аргументи по въпроса защо в тях сме изложили в част
І-ва, т.2.1, т.2.2 и т.4.
Очевидно е, че под „..работниците и другите лица в сферата на труда..“ по
смисъла на чл.2 от конвенцията следва да разбираме онези, които са наети, по смисъла на
националното ни законодателство.
В този план основните закони, през които „минава“, се уреждат отношения
свързани с конституционното право на труд на първо място са Кодексът на труда и
Законът за държавния служител. Както вече сме посочили в Част І-ва в някаква степен от
допълнения ще се нуждаят и други закони, които уреждат специфични условия, при които
се полага труд - ЗМВР, ЗСВ, други в които има известни разлики в правната уредба на
отделни елементи от поначало трудовите правоотношения. Няма да навлизаме в детайли
по всичките закони. Принципно и в по-общ план ще очертаем основните посоки, през
които и чрез които, следва да се отрази в националното ни законодателство новото право
(произтичащо от чл.4 от конвенция 190 МОТ) върху плоскостта на вижданията ни
относно изменения и допълнения в Кодекса на труда.
Преди всичко, в него ясно следва да се формулира текст съдържащ споменатото
вече ново трудово право,

това по чл.4 от Конвенция №190- правото на всеки на

работник и служител, на всеки, който е нает и упражнява трудови права на
работното място, без насилие и тормоз.
Къде и как точно да е формулиран текстът е отделен въпрос, който може да намери
различни отговори. Няма пречка например такъв запис да се формулира в чл.8 КТ като
нова ал. 4 със следното съдържание:

„(4)При осъществяване на трудовите права и задължения

не се допуска насилие и тормоз на работното място, основани на пола, вкл. и сексуален тормоз.“, като
сегашната алинея четвърта стане алинея пета.
На следващо място стои необходимостта от ясно дефиниране на понятията
„насилие“ и „тормоз“ отнесени към работното място. По въпроса има няколко общи
принципни изисквания, които са отразени в част І-ва, т.3.

Прегледа на съществуващите определения в други национални закони (в частІІ-ра,
т.6), за целите на регулацията на други обществени отношеня е полезен, тъй като ще
позволи в максимална степен да бъдат съобразени възприетите форми на фактически
действия или бездействия, чрез които обикновенно се осъществяват тия деяния.
Полезен в тази посока е и прегледа за определенията на тия основополагащи
понятия в други държави(в чстІІ-ра т.7 и 8).
Все в тази посока е възможно да се въведе изрично задължение за работодателя, за
длъжностните лица, както и за всички работници и служители задължението да не
допускат прояви на насилие или тормоз спрямо подчинени или колеги. Дали това ще
стане в системата от текстове уреждащи правата и задълженията на страните по трудовото
правоотношение (глава 6-та чл.126 и чл.127 КТ) също е второстепенен въпрос.
Особен интерес

представлява възможността насилие и тормоз да бъдат

осъществени от външни лица, т.е. такива с които предприятието има търговски,
клиентски отношения и които имат достъп до работното място. Теоретично е възможно
такива субекти, физически лица, да осъществят подобни дйствия – примери на подобни
случай имаме в системите на транспорта, здравеопазването, образованието. Спямо такива
хипотези също следва да има предвидени правни норми. Отделен въпрос е къде, в кой
нормативен акт? Все в тази връзка спрямо такива хипотези стои и въпросът за санкциите,
за видът им – административно наказателни, наказателни по НК или други. Стои в тази
връзка и въпросът дали е основателно и доколко подобни прояви или поне
квалифицирани такива да бъдат уредени, като специални текстове, престъпни състави в
НК!
В контекстът на горното стой прогласяването на забрана за осъществяване или
допускане на насилие и тормоз на работното място.
По изричен начин в КТ следва да се определи кой държавен орган се занимава и
с какви функциии е оправомощен с оглед недопускане, предотвратяване и премахване на
последиците от насилие или тормоз на работното място или в работната среда. Дали с
такива функции ще бъде натоварена ИА Главна инспекция по труда или друг орган е
въпрос на конкретни аргументи и преценки.
Специални, конкретни, задължения следва да се адресират от закона към
работодателите относно:

- предприемане на мерки, насочени към недопускане и предотвратяване на насилие
и тормоз на работното място, включително насилие и тормоз, основани на пола, и поспециално дотолкова, доколкото което е практически осъществимо;
-

създаване

на

вътрешни

за

предприятието

сигнални

и

контролни

институциализирани механизми, вкл. задължение за сигнали до определени държавни
органи и институции, които специализирано се занимават с проблеми по темата;
- определени задължения по информиране и консултиране на служителите и
техните представители относно ангажиментите на работодателя на работното място по
отношение на насилието и тормоза;
- вземане предвид актове на насилие и тормоз и взаимосвързани психосоциални
рискове в рамките на съществуващите системи за управление на безопасността и здравето
на работното място;
- включване на темите свързани с насилието и тормоза в работната среда в
проблематиката по информиране и консултиране на работниците и служителите.
Като пример ще посочим текста на чл.17 от ЗЗДискри.8, с оглед да илюстрираме
изразените по-горе идеи за ролята и отношението на работодателя.
Впрочем горният пример предполага да се обмисли и създаването на нов състав
на нарушение на трудовата дисциплина с оглед търсене на дискциплинарна
отговорност от работници и служители осъществили насилие и тормоз на работното
място спрямо свои колеги(чл. 187 и чл.190 КТ).
Поредица от норми могат да бъдат обмислени и сътворени с оглед съвместни
задължение на работодатели, група от работодатели и синдикати за разработване и
приемане на стратегии и планове за недопускане, предотвратяване и премахване на
насилие и тормоз. В кръга на горното следва да се включат и конкретни мерки
ангажиращи длъжностни лица и представители на работниците и синдикатите, чрез които
ще се осъществява наблюдение, ще се извършва превантилна работа,провежда
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„Чл.17. Работодател, получил оплакване от работник или служител, който се смята за
подложен на насилие и тормоз на работното място, включително сексуален тормоз на
работното място, е длъжен незабавно да извърши проверка, да предприеме мерки за
прекратяване на насилието и тормоза, както и за налагане на дисциплинарна отговорност, ако
насилието и тормозът са извършени от друг работник или служител.“
Тук добавяме и „насилие на работното място“ в съответствие с идеята на
Конвенцията.“ Считаме, че по този начин законът най-добре ще отрази идеята на Конвенцията.

информационно-образователна работа, подготвят съответни нагледни пособия, подават
сигнали и т.н.
Конвенцията дава достатъчно насоки за обмисляне на норми в членове 4, 9 и 10.
Специално ще посочим, че чл.10 от конвенцията, който отправя изисквания към
ратифициралите конвенцията държави, които не са от предмета на регулация на
КТ, за които следва специално да се обмисли тяхното отразяване в съответните
закони.
Става дума за „подходящи мерки“, чрез които Държавата да гарантира, че:
„ а) ще наблюдава и прилага националното законодателство и разпоредби, свързани с насилието
и тормоза в света на труда;
б) че работниците и другите заинтересовани страни имат лесен достъп до подходящи и
ефективни средства за правна защита и до безопасни, справедливи и ефективни механизми за
уведомяване и уреждане на спорове в случаи на актове на насилие и тормоз в света на работа,
включително:
i) процедури за разглеждане на жалби и разследване и, когато е приложимо, механизми за
разрешаване на спорове на ниво работно място;
(ii) да оспорват механизмите за уреждане извън работното място;
(iii) пред съдилища или трибунали;
iv) средства за обезщетяване на виктимизиране на ищци, свидетели и информатори или срещу
използването на принудителни мерки срещу тях;
v) правни, социални, медицински и административни мерки в подкрепа на ищците и жертвите;
в) Гарантиране на защитата на неприкосновеността на личния живот и конфиденциалността,
доколкото е възможно и, доколкото е възможно;
г) предвиждайте наказания, когато е необходимо, в случаи на актове на насилие и тормоз на
работното място;
д) Гарантира, че жертвите на насилие и тормоз, основани на пола, в света на труда получават
реален достъп до ефективни, надеждни и чувствителни към пола механизми за решаване на спорове,
подкрепа, услуги и средства за правна защита;
е) разпознават ефектите на домашното насилие върху света на труда и предприемат стъпки за
отстраняването им;
ж) гарантират, че работниците имат право да напускат работните места, ако имат
достатъчно силни причини да смятат, че техните условия на труд създават непосредствена и сериозна

опасност за живота или здравето им поради насилие и тормоз, и в същото време, че не търпят
прекомерни последици ;
з) гарантира, че службите за инспекция на труда и други съответни органи са оправомощени по
предвидения начин да се справят с инциденти с насилие и тормоз, включително правото да издават
заповеди за незабавни действия и поръчки за прекратяване на работа в случай на заплашителен живот
или здравето на работниците, предмет на правото на обжалване в съдебна или административна
процедура, което може да бъде предвидено в закон.“
Тоест, сам по себе си чл.10 от конвенцията, представлява разгърната програма
от задачи на които ратифициралите конвенцията държави следва да намерят
отговори в националното законодателство. И тези отговори не може да се съдържат
само в Кодекса на труда. Няма пречка да се обмисли създаването на съответни текстове в
НК, чрез които да се криминализират деяния от подобен характер осъществени на
работно място от вътрешни или външни за предприятието лица. Чрез такъв текст
държавата ще гарантира изпълнението действието на системата от норми в другите закони
и на забраните за осъществяването им.
10.4.Възможни промени и допълнения в Закона за държавния служител и
други закони.
Доколкото при евентуална ратификация на Конвенция 190 МОТ, тя следва да се
приложи основно, чрез законодателството, при това комплексно, с оглед на това, че
работна среда има не само в тесните рамки на трудовите правоотношения уредени през
КТ ще отбележим, че промени следва(допълнения и изменения) да бъдат направени и в
още няколко закона. Вече споменахвме кои биха могли да бъдат те. Тук основно ще
отбележим необходимостта от допълнения и изменения с оглед обхвата на конвенцията в
Закона за държавния служител(ЗДСл).
Няма съмнение(вж. част І-ва), че този закон урежда правото на труд, на особена
категория трудещи се – наречени в закона „държавни служители“, като в ЗДСл
правоотношението, неясно защо, се определя като „служебно“, макар че то е типично
трудово правоотношение с наложени от средата на осъществяване на права и задължения
специфики. На спецификите на правната уредба на тия отношения сме се спряли в други
два анализа, подготвени в рамките на настоящия проект – Анализи на конвен.ции 154 и
151 на МОТ. Тук няма да навлизаме в същите подробности.

Следва да отбележим обаче онова, което по –категоричен начин аргументирахме в
Част І-ва. Конвенцията има обхват и спрямо тези служители. Тоест евентуалната й
ратификация следва да намери отраженвие и в Закона за държавния служител.
Как ще стане това е отделен въпрос. Но по него можем да кажем следното – това
ще стане по начина, по койято са въведени изискванията на конвенцията в Кодекса на
труда. По начало това е подходът на законодателя при подготовката на нормите по редица
институти от ЗДСл. Следователно този подход следва да бъде спазен и начина по който
конвенцията бъде възприето от КТ следва да бъде възприет и от ЗДСл.
Разбира се, че има някои особености, които характера на осъществяване на
служебните (разбирай трудовите) правоотношения налага да бъдат взети предвид при
създаване на режим за недопускане, предотвратяване и премахване на нежелани последици
от насилие и тормоз в администрациите, в които ЗДСл се прилага. Какви и как изразени е
въпрос на конкретни преценки и работа.
Тук ще посочим, като аргумент и чл. 28 от Закона за защита от дискриминация,
според който разпоредбите на този раздел се прилагат съответно и към „служебните“
правоотношения. Това е така, тъй като служебните правоотношения са особен вид
трудови правоотношения и при тях на практика също възникват случаи на
дискриминация. При тези правоотношения също е налице престиране на труд,
изпълнение на конкретни трудови задължения, и респективно-ситуации, при които може
да
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законодателство, което също съдържа като основания форми на насилие и тормоз през
подобен текст(чл.28 ЗЗДискр) антидискриминационните норми са станали приложими и
спрямо ЗДСл. Няма пречка подобен подход да се използва и спрямо нормите които ще
бъдат възприети в КТ.
По подобен начин следва да се подходи и към други закони, които вече сме
пособили – ЗМВР, ЗСВ и други.
11.Възможности за прилагане на Конвенция 190 МОТ чрез колективното
трудово договаряне.
В част І-ва на анализа отбелязахме, че според чл.12 от конвенцията, разпоредбите
й могат да се прилагат чрез:
- националните закони и подзаконови актове,
- колективни договори

- други мерки, съответстващи на националната практика, включително, чрез
разширяване на съществуващите мерки за безопасност и здраве при работа до проблема с
насилието и тормоза или чрез адаптирането им и разработване на специални мерки когато
е необходимо.
Предвид на тези възможности стои и въпросът - имали принципни посоки за
прилагането й, чрез колективното договаряне, на възможните негови равнища?
Определено можем да отбележим, че след приемането на Закона за защита от
дискриминация, (ДВ. бр.86/ 2003г.,в сила от 01.01.2004 г., с посл. изм. ДВ. бр.7/ 2018г.) в
колективните трудови договори се наблюдават тенденции към присъствие на текстове,
насочени срещу упражняване на различни видове дискриминация – пряка, непряка,
множествена и т.н., но и особено на норми, имащи за цел борба с насилието, тормоза
и сексуалният тормоз на работното място.
От влизането в сила на ЗЗДискр. и създаването и функционирането на Комисията
за защита от дискриминация (КЗД) до момента, се натрупа богата практика, която включва
различни казуси, свързани с упражняване на насилие, тормоз и сексуален тормоз на
работното място. Имаме предвид актовете на Втори специализиран постоянен заседателен
състав на КЗД, който разглежда казуси по признаците:пол, човешки геном и защита при
упражняване право на труд, упражняване на синдикална дейност.
Споменаваме ЗЗДискр. и КЗД, защото, както отбелязахме по-горе в анализа,
Конвенция № 190 на МОТ по своя предмет и обхват има сходство с Конвенция №111
МОТ, т.е. при евентуалната и ратификация тя може да намери място и да се прилага и
чрез колективното договаряне.
Ние очакваме, предполагаме, че ратификацията на Конвенция № 190 на МОТ ще
доведе до трайната тенденция в КТД на различните равнища да се създадат обособени
раздели, специални клаузи, отнасящи се до борбата с насилието, тормоза и сексуалният
тормоз на работното място.
Нещо повече, биха могли да бъдат групиране комплекс от клаузи, в самостоятелен
раздел, насочене към проблеми свързани с дискриминация, вкл. такава произтичаща от
тормоз и насилие, вкл. основани на поволи различия, и клаузи сзвързанис недопускане,
превенция и прочие въпроси свързани със самостоятелните ефекти от нсасилие или
тормоз на работтото място причинени от различни субекти и водещи до нежелани ефекти
върху индивидите извън неравнопоставяне.
С оглед на изложените по-горе аргументи логически изниква въпросът:

Какво всъщност би могло да се договори в колективните трудови договори
на равнище предприятие и равнище бранш/отрасъл?
По наше мнение на ниво предприятие от предмета на Конвенция № 190 на МОТ
би могло да бъдат създадени органи, структури, които да следят за сигнали относно актове
на насилие и тормоз на работното място. Няма пречка текстове с подобно съдържание да
фигурират в колективен трудов договор на равнище предприятие.
На следващо място би могло да се предвиди в предприятието да се обособи
определено място, кът с информационни материали, указващи вредите от упражнено
насилие и тормоз на работното място – например на табло за обявления, информационно
табло, или просто специално създадено място за информиране относно това какви са
последиците за работниците и служителите от насилието и тормоза на работното място.
Също така може да се предвиди и специална пощенска кутия, в която се пускат
сигнали от работници за упражнено насилие и тормоз на работното място.Тук трябва да
имаме предвид разпоредбата на чл. 18 от Закона за защита от дискриминация, съгласно
който „работодателят в сътрудничество със синдикатите е длъжен да предприеме

ефективни мерки за предотвратяване на всички форми на дискриминация на
работното място.”
Може да се предвиди на определени периоди от време, напр. годишен или
шестмесечен да се извършва преглед от работодателя или определени от него дл.лица за
това доколко се спазват правилата за неупражняване и недопускане на насилие и тормоз на
работното място, т.е. какво е състоянието на тези проблеми, необходимо ли е вземането на
по- спешни мерки, и ако – да, какви?
На браншово равнище - Колективните преговори както на равнище
предприятие, така и на равнище бранш и отрасъл, дават възможност на работодателите и
синдикатите да постигнат договорености, с които да осигурят недопускане на насилие и
тормоз на работното място, включително насилие и тормоз, основани на пола.
Съгласно чл.18 ЗЗДискр. работодателят е задължен в сътрудничество със
синдикатите да предприеме ефективни мерки за предотвратяване на всички форми на
дискриминация на работното място, включително насилие и тормоз, основани на пола.
Това може да стане по пътя на колективните преговори. Същото може да се уреди и по
отношение насилието и тормоза в техния чист вид, т.е. водещ до други негативни и
нежелани
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По наше мнение с колективните трудови договори (КТД) бизнесът може да
постигне следните добри практики:
-да даде гласност сред работещите за недопускане на прояви на насилие и тормоз;
-в КТД могат да залегнат клаузи, които да осигурят спокойствие и ненасилие на
работното място, недопускане на актове на тормоз и сексуален тормоз на работното място;
-осигуряване и провеждане на регулярни обучения и информационни срещи за
предотвратяване и недопускане на всякакви форми на насилие, тормоз и сексуален тормоз
на работното място;
За да придобие по-ясни практически очертания и измерения това, което
споменахме, съответния текст в един браншов КТД би имал следното съдържание в
раздел „Социално сътрудничество”:
„Страните по настоящия браншов колективен трудов договор се договарят да работят
съвместно за недопускане и предотвратяване на различни форми на пряка и непряка дискриминация при
осъществяване на трудовите права и задължения в предприятията от бранша, включително насилие и
тормоз, основани на пола”.
Освен това е възможно в същия раздел „Социално сътрудничество” на браншов
колективен трудов договор да се съдържа и следния текст:
„Страните се договарят да се консултират, да обменят информация, да си взаимодействат и с
общи инициативи да отстояват съвместните си интереси в:
1.развитие на човешкия капитал, на социалната сигурност, доходите на работещите в бранша
и недопускане на различни проявни форми на насилие и тормоз, основани на пола;
2. грижа и съпричастност към най–уязвимите, в неравностойно положение работници и
служители в предприятията.”
Също така в браншов колективен трудов договор би могло да има текст, свързан с
предмета на Конвенция № 190 на МОТ:
„Работодателят съвместно със синдикатите предприема необходимите мерки за ограничаване,
предотвратяване и недопускане на насилието, тормоза и сексуалният тормоз на работното място, за да
гарантира условия на труд, които осигуряват превенция срещу стрес, физически и психически увреждания
на работното място.”
Практическите измерения на предмета на Конвенция № 190 на МОТ могат да се
видят и чрез други подобни текстове:
„Работодателят провежда политика на нулева толерантност по отношение на насилието
на работното място в различните му аспекти и проявления – физическо, психическо и сексуално.”

„Работодателят провежда политика по повишаване на осведомеността на мениджърите,
работниците и служителите чрез организиране и провеждане на обучения, които имат за цел
идентифициране признаците на насилие, тормоз и сексуален тормоз на работното място, както и
иницииране на превантивни действия в помощ на жертвите. Мерките трябва да обхващат и да бъдат
приложими и по отношение на трета страна.”
Във връзка с изпълнение на предмета, целта и задачата на Конвенция №190 на
МОТ, считаме, че в КТД следва да има следния текст:
„Работодателят разработва и прилага процедури, които да бъдат приложени в случаи на
насилие, тормоз и сексуален тормоз на работното място, съдържащи следните етапи:
1.Незабавно вътрешно разследване на конкретния инцидент;
2.Безпристрастно изслушване.
3.Вземане на адекватни дисциплинарни мерки спрямо извършителите, ако те са работници
или служители в същото предприятие.
4.Подкрепа на жертвите и при необходимост – осигуряване на психологическа помощ при
реинтеграцията им.
5.Водене на статистика.
6.Провеждане на регулярни срещи (веднъж на 6 месеца) с цел да се проверява и контролира
начинът на водене на политика на нулева толерантност на насилието и тормоза на работното
място.”
С оглед практическия смисъл на предмета на Конвенция № 190 на МОТ,
предлагаме в КТД да има следния текст:
„Работодателят може, по предварително утвърдена процедура, да изплати парична помощ на
пострадал от насилие, тормоз или сексуален тормоз на работното място работник или служител, с цел
осигуряване на необходимото лечение”.
Изложеното по-горе няма за задача да дава конкретни решения, рецепти за клаузи и
действия, а да ориентира чрез примерни текстове за посоките, подходите и целените
резултати. До голяма степен от поправките в текущото законодателство ще зависи и в
какви точно възможности на договарянето ще може да се обезпечи прилагането на
ратифицираната конвенция и чрез колективното договаряне.
В заключение
Еекспертния екип разработил настоящият анализ е убеден, че България следва
да направи стъпка в посока ратификация на Конвенця 190 МОТ.
Съдържание на анализа е пропито с тази мисъл!

Чрез обясненията на предмета, съдържанието и целите на конвенцията,
аргументите, разясненията, посоките в които следва да се направят стъпки и предприемат
действия екипът се постара изпреварващо да очертае пътна карта по която може и следва
да се върви в посока ратификация и приложение в нашата действителност.
Същевременно си даваме сметка, че има още какво да се обмисли и планира,
доработи и уточни по отношение на това какво следва да се допълни и промени в
националното ни законодателство. В този смисъл нямаме претенции за изчерпателност.
Но знаем, че при добро желание от всички социални партньори това може да се случи.
Имаме вече национален опит и самочувствие, за да го направим.
И се надяваме, че ще има политическа воля това да стане!
Приложения:
1. Писмо до Министъра на труда и социалната политика (Изх.№ 04-05-58/
22.10.2019г. по това време Б.Петков).
2.Предложение от МТСП с което

инициира (изх.№61-41/31.01.2020г.)

ратификационна процедура и предлага на социалните партньори за мнение проект на
решение на Министерския съвет за вземане на акт от конвенция 190 МОТ и свързаната с
нея препоръка 206.
3. Писмо до министър Д.Сачева (изх.№ 03-04-58 /13.02.2020г.) относно
намерението на МТСП да инициира ратификационна процедура по конвенция 190 МОТ.
Анализът е приет от ИК на КНСБ на 25.09.2020г.

