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Макар да съществува обилно количество 
информация по темата, много работода-
тели изпитват несигурност как да прис-
тъпят към създаването на своя политика 
и вътрешни процедури и как да осигурят 
устойчивост на подобни свои инициативи. 
Този наръчник дава информация за това как 
стъпка по стъпка да се подготви, изпълни 
и наблюдава политика за многообразие на 
работното място. Ясните дефиниции и кон-
кретните примери позволяват създаването 

Въведение

„Многообразие“ е обобщаващ термин с раз-
лични значения в различните сфери. В някои 
езици се приема като концепция за свързва-
не на различни елементи, а в биологията се 
използва за описание на разнообразието от 
видове в природата и значението на биораз-
нообразието за добруването на планетата. 
Подобно е и използването му в социалната 
сфера, където представя различията като 
нещо естествено и важно за социалното и 
организационно съществуване. 

Неравностойното отношение към хора-
та на работното място оказва влияние в 
компаниите по цял свят. Чрез кампании за 
повишаване на вниманието към темата, 
обучения и социален диалог работодателите 
и служителите могат да разберат по-добре 
концепциите на многообразието, да иден-
тифицират случаи и да развият необходи-
мите умения и инструменти за справяне с 
дискриминационно поведение. Важно е да се 
формулират и прилагат политики за много-
oбразието не само за премахване на дискри-
минацията, но и в подкрепа на по-разнообраз-
на работна сила.

„Многообразието е най-важният фактор 
за промяна на статуквото и най-предпочи-
таната тенденция за повечето компании“ 
– споделя доклад на LinkedIn1 за тенденци-
ите при наемането на кадри през 2018 и 
следващите години.

Какво имаме предвид, 
когато говорим  за  

„многообразие на 
работното място“? 

Насърчаването на многообразие в компани-
ята и ефективното му управление не само 
отговаря на законодателството, но и допри-
нася за по-добри бизнес постижения. Различ-
ни изследвания показват, че подобни инициа-
тиви съкращават разходите на компанията 
и увеличават нейната печалба. Подобни поли-
тики минимизират потенциални негативни 
правни и финансови последствия. Те са ключо-
ви за адаптивността на компанията, нейния 
растеж, устойчивост и конкурентост.

Тази публикация е наръчник за работодатели, 
служители и компании за насърчаване на мно-
гообразието и включването на работното 
място чрез изработване, изпълнение и одит 
на вътрешни политики.  

Наръчникът дава общи насоки, които могат 
да бъдат адаптирани според географския 
контекст, размера и сектора на компанията, 
веригите от доставчици и т.н. Изследван 
е и е споделен опитът на компании, опери-
ращи глобално и/или в България, които имат 
активни политики в сферата на антидис-
криминацията, приобщаването и многообра-
зието и които споделят ползите за тях от 
прилагането на подобен тип политики.

78%

53%

56%

18%

50%

18%

35%

8%

Топ тенденции, които оформят бъдещето на 
търсенето и наемането на кадри

Многообразие

Много/екстремно важно 

Нови инструменти за провеждане на интервю

Използване на данни

Изкуствен интелект

Предимно/напълно въведени

и изпълнението на политика за многообра-
зие на работното място, която е в синхрон 
с ценностите и стратегическите цели на 
компанията.

Стъпките в наръчника могат да бъдат след-
вани изцяло или само в тези части, които 
съвпадат с целите на работодателя, прио-
ритетите, кодекса на поведение, законода-
телството и контекста. Части от наръчни-
ка могат да бъдат използвани и за въвеждане 
на отделни инициативи за насърчаване на 
многообразието на работното място.

Наръчникът е базиран на изследвания и пуб-
ликации от различни държави и на съществу-
ващ опит в частни компании у нас и по све-
та; той очертава процеса на изработване на 
фирмена политика за борба с различни форми 
на дискриминация и приветстване на мно-
гообразието; съотносим е към всички бизнес 
сфери и всякакъв вид служители, без значение 
каква е формата им на наемане – постоянен 
трудов договор, сезонни работници, консул-
тантски договор и т.н.

Надяваме се, че наръчникът ще бъде използ-
ван в разнородна работна среда и ще допри-
несе с полезна и практична информация за 
насърчаване на многообразието на работно-
то място.

 1   Global Recruiting Trends 2018, LinkedIn Talent Solutions – „Глобални тенденции в наемането на кадри“ – доклад, представящ изследване с експерти 

от компаниите на ситуацията по наемането на кадри и тенденциите на пазара на труда. В допълнение е проведено интервю с почти 9000 

специалисти по наемането и мениджъри човешки ресурси от 39 страни за анализ на тези тенденции.

https://business.linkedin.com/talent-solutions/post-jobs#
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Контекст
След падането на комунистическия режим и 
отварянето на България към света започнаха 
да настъпват промени, за които общество-
то ни все още не беше напълно готово. След 
годините на изолация от бързо развиващите 
се страни нашата действителност се оказа 
неподготвена за скок в света на технологии-
те, неограничената комуникация, липсата на 
граници, свръхмобилността и глобализация-
та на живота във всички аспекти, особено по 
отношение на възможностите за кариера. 
Данните от Индекс на настигането2 за  
2018 г. показват, че новите страни – членки 
на ЕС, все още произвеждат по-малко, кон-
сумират по-малко, имат по-слаба демокра-
ция и по-лошо управление; в тези страни са 
налице по-малка медийна свобода, по-голяма 
корупция и проблеми с върховенството на 
закона, а техните граждани живеят по-крат-
ко и при по-лошо здравеопазване в сравнение 
със старите страни членки. България тра-
диционно заема последните места по почти 
всички индикатори, включени в изследване-
то. 

Данните показват и че немалка част от бъл-
гарското общество е склонна да подкрепя 
проявите на национализъм и радикално гово-
рене против нещо или против дадена група 
– най-често против мигрантите, ромите, 
многообразието и либералните ценности 
като цяло. В този смисъл не е никак странно, 
че през годините се наблюдава разширява-
не на социалните дистанции. Изследвания 
на Институт Отворено общество – София 
от 2013 г. насам показват, че ромите биват 
трайно възприемани като основен обект на 
речта на омразата. През 2018 г. делът на хо-
рата, които са чували реч на омразата срещу 
представители на ромската общност, спада 
до 81% спрямо регистрирания връх от 92% 
през 2016 г. През 2018 г. намалява и делът на 
хората, които съобщават, че са били свиде-
тели на враждебна реч срещу повечето от 
другите изследвани групи, вкл. турци, мюсюл-
мани и чужденци. Едновременно с това обаче 

делът на хората, които заявяват, че са чува-
ли изказвания, които изразяват неодобрение, 
омраза или агресия спрямо хомосексуални, на-
раства двойно спрямо нивата от 2016 г. (от 
21% сред чувалите враждебна реч през 2016 г. 
до 42% през 2018 г.). 

В същото време липсата на осъдителни 
присъди за престъпления, свързани с расо-
ва, етническа и религиозна омраза, води до 
намаляване на обществената подкрепа към 
наказателната политика като средство за 
противодействие на речта на омразата. 
През 2018 г. делът на тези, които знаят, че 
речта на омразата и извършването на наси-
лие заради етническа, расова или религиозна 
омраза са престъпление, намалява и е най-ни-
сък за периода на последните 5 години.  
Същевременно намалява делът на тези, 
които биха подали сигнал в полицията, ако 
станат свидетели на публична употреба 
на реч на омразата – от 26% (през 2014 г.) до 

2 Индекс на настигането, Институт Отворено общество – София, 2018

http://www.thecatchupindex.eu
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17% (през 2018 г.). Намалява и одобрението 
за наказателно преследване на политици и 
журналисти, които използват публично реч 
на омразата (броят на съгласните, че тряб-
ва да има такова наказателно преследване, 
спада от 66% през 2013 г. до 57% през 2018 г.). 
С аналогичен дял намалява и броят на съглас-
ните с наказателноправното преследване 
на проявите на агресивен национализъм – за 
пет години има спад от 10% на броя на тези, 
които са съгласни, че агресивният национа-
лизъм трябва да бъде преследван по наказа-
телноправен ред (от 73% през 2013 г. до 63% 
през 2018 г.)3. 
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40%

50%
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70%

80%

2013 г. 2014 г. 2016 г. 2018 г.

Фиг. 2. Динамика сред говорителите с речта на омразата 

Политици Журналисти Роднини/приятели Колеги

 
Нараства разпространението на речта на 
омразата на обществени места и на места 
за физически срещи между хората, вкл. и на 
работното място. Тревожно е, че от 
2013 г., когато за първи път се констатира, 
че работното място може да бъде провод-
ник на реч на омразата, няма информация за 
изпълнението или прилагането на политики 
за противодействие на това явление. 

17.7%

32.0%

18.4%

36.0%

87.0%

Въпрос: По отношение на членовете на следни-
те националности и етнически групи, живеещи 
в България, бихте ли се съгласили да работят 
във фирмата, в която работите и Вие?

Роми Турци Сирийци Руснаци Българи

48.1%

58.3%

45.3%

62.6%

89.6%

Специалисти, с които 
работите рамо до рамо

Ваши преки началници

14.7%

26.7%

16.1%

31.5%

86.3%

Висш управленски съвет

Фиг. 1. Трудови дистанции

Източник: Доклад „Обществени нагласи  
към речта на омразата в България през 2014 г.“,  
Институт Отворено общество – София, 2014

Източник: Доклад „Обществени нагласи  
към речта на омразата в България през 2018 г.“,  
Институт Отворено общество – София, 2018.

3 Доклад „Обществени нагласи към речта на омразата в България през 2018 г.“, Институт Отворено общество – София, 2018

До 30% нараства делът на хората, които 
посочват свои колеги за източник на реч на 
омразата, което е почти двойно увеличение 
от 2013 г. насам и ги поставя на второ място 
след политиците с 34%4.  

Подобен тип говорене никога не остава без 
последствия и оказва негативно влияние 
върху поне един човек, а рисковете за ескала-
ция на напрежение, на психическо и физическо 
насилие са много високи. 

4  Пълният текст на доклада „Обществени нагласи към речта на омразата в България през 2018 г.“ е наличен на https://osis.bg/?p=2968

https://osis.bg/?p=2968
https://osis.bg/?p=2968
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Равенството на възможностите и тре-
тирането в областта на труда и профе-
сиите е основен принцип на социалната 
справедливост, който е в основата на рабо-
тата на Международната организация по 
труда (МОТ) към ООН5  от основаването ѝ 
през 1919 г. Разумните улеснения (reasonable 
adjustments), често наричани устрояване, 
адаптиране (accommodation), са основен ком-
понент в насърчаването на многообразието 
и включването на работното място и пра-
вото на равнопоставеност по отношение 
на заетостта, професионалното обучение и 
образованието. 

Конвенция № 111  на МОТ относно дискри-
минацията (заетост и професия) от 1958 г. 
изброява седем основания за дискриминация: 
раса, цвят на кожата, пол, религия, полити-
чески убеждения, националност и социален 
произход. България е член на МОТ от 1920 г. 
и е приела и ратифицирала 100 международ-
ни стандарта на МОТ в областта на труда 
(конвенции), от които 64 са действащи, вкл. 
осемте основни конвенции. България рати-
фицира Конвенция № 111 през 1960 г. Към юни 
2014 г. Конвенцията (№ 111), която е част от 
международната рамка за правата на човека, 
е ратифицирана от 172 от 185-те държави 
– членки на МОТ, което показва широк консен-
сус относно важността на зачитането на 
правото на недискриминация. 

Предприятията също носят корпоративна 
отговорност за спазването на човешки-
те права, както е посочено в Ръководните 
принципи за бизнеса и правата на човека 
по прилагане на Рамката на ООН за „Защи-
та, зачитане и възмездие“ и Тристранната 

декларация на МОТ за принципите на много-
националните предприятия и социалната 
политика. Въпреки това признание расовата 
дискриминация продължава да съществува 
на пазара на труда. Глобалният доклад на МОТ 
за 2011 г. „Антидискриминация, равенство на 
работното място: Продължаващото предиз-
викателство“6  например съобщава, че сред 
работниците от малцинствените етниче-
ски групи са налице по-високи нива на безра-
ботица и те получават по-малко заплащане 
от други.

Прилагането на термина „многообразие“ в 
бизнес средата започва сравнително скоро 
– през 60-те години на ХХ в. в САЩ. По това 
време се използват предимно термини като 
„неравенство“, „десегрегация“ и „дискрими-
нация“, докато „многообразие“ навлиза плахо. 
Тогава започват да се появяват и програми 
с насърчителни (позитивни) мерки като 
усилие за коригиране на неравнопоставено-
то отношение към малцинствени групи в 
миналото. С навлизането на тези практики 
започва и честата употреба на термина 
„многообразие“. Заедно с това доминираща-
та социална група, обвинявана за социалните 
неравенства в миналото, бива включвана в 
различни форми на обучения и информацион-
ни кампании, тъй като се появява усещане за 
отстъпване от привилегированото ѝ място 
на доминираща в средата. Поради нараства-
щото напрежение се налага и мениджърско 
преосмисляне на тези подходи, опаковайки ги 
в термина „културно многообразие“. Това се 
приема сравнително добре, тъй като отчи-
та интересите не само на малцинствените 
групи, но и на доминиращата социална група.

История 
и основни аспекти 

на многообразието

5  Международната организация на труда е специализирана агенция на Организацията на обединените нации. Занимава се с трудови  

теми и въпроси, в частност с международните стандарти на труда и достоен труд за всички.

6  Equality at work: The continuing challenge – Global Report under the follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at 

Work, 2011, ILO, www.ilo.org 
7  „Многообразие е да те поканят на партито, включването е да те поканят на танц, а принадлежност е да танцуваш, сякаш никой не 

те гледа“ (Global Recruiting Trends 2018, LinkedIn Talent Solutions)

В по-ново време, когато се говори за много- 
образие, се използват термините „интегра-
ция“ и „включване“.
 
Интеграция се отнася до участието на раз-
лични хора (по произход, пол, националност и 
т.н.) в организацията и до поддържането на 
позитивно настроена към тях среда и орга-
низационна култура. Докато интеграцията 
събира различията на едно място, създавайки 
многообразна работна среда, „многообрази-
ето“ се фокусира повече върху взаимодейст-
вията, управлението и ефективността. 
Включване е термин, който взема предвид 
идентичностите, особеностите и пред-
почитанията на отделните хора, така че 
те да могат да развият потенциала си и да 
допринасят за общите организационни цели. 
Включването се отнася към осигуряване-
то както на адекватна инфраструктура и 
жизнена среда, съотносима към физическите 
потребности на индивида, така и на атмо-
сфера, правила и разбиране за участието в 
работния процес, комуникация и общност.

Diversity is being invited to the party, inclusion 
is being asked to dance, and belonging is 
dancing like no one’s watching.7

https://www.ilo.org/
https://www.ilo.org/
http://www.ilo.org 
https://business.linkedin.com/talent-solutions
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В своята публикация9 , разказваща за изводи-
те от срещата на високо ниво на предста-
вители на някои от най-големите глобални 
компании, EY представя пет основни фак-
тора, които са причината за ускоряването 
на усилията за приобщаването на хората с 
увреждания към работната сила: 

• Политически и правни изисквания във вид 
на принудителни или поощрителни  
мерки. 

• Подобрено медицинско разбиране за мно-
гото форми на увреждане. 

• Промяна на разбирането за увреждане – 
проблемът все повече се припознава като 
засягащ в една или друга форма всеки 
човек в някакъв момент от живота. Около 
95% от уврежданията могат да се появят 
за цял живот и да се случат на всекиго. В 
световен мащаб работната сила бързо 
застарява, което води до увеличаване на 
тези проблеми на работното място. 

• По-ясни бизнес ползи. 
 

• Включването като основно човешко  
право.

Днес вече добавяме и термина „принад-
лежност“ (belonging) – психологическото 
усещане за сигурност, което позволява на 
служителите да покажат пълния диапазон на 
възможностите си на работното място. 
 
Днес се счита, че многообразието не може 
да върви отделно от включването. Дори и 
в компаниите, които най-много подкрепят 
многообразието, служителите ще изгубят 
ангажираността си и ще напуснат, ако не 
се чувстват приобщени и приемани. Затова 
много компании говорят за многообразие и 
включване (diversity and inclusion) като едно 
цяло и приемат двата подхода и двете кон-
цепции като неразделни.

В своето изследване „Delivering through 
Diversity“8  „Маккинзи“ потвърждават тезата 
си за съществена взаимовръзка в световен 
мащаб между разнообразието (определено 
като по-голям дял на жени и етнически/кул-
турно разнообразни индивиди) в ръковод-
ството на големите компании и финансови-
те резултати. Въпреки ясните тенденции 
на все по-голямата осъзнатост, че набиране-
то и задържането на различни работници са 
от решаващо значение за адаптивността, 
растежа, устойчивостта и конкурентното 
предимство на предприятието, за много 
работодатели е трудно да признаят необ-
ходимостта от разнообразна работна сила. 
Това се дължи на различни фактори като вко-
ренените, осъзнати или неосъзнати пред-
разсъдъци и стереотипи към определени 
групи работници заради техния етнически 
произход и свързаните с него различни фак-
тори като език, социален статус, култура и 
религия, които са важни за поведението на 

хората и могат да доведат до дискримина-
ционни практики на работното място; също 
така резките и мащабни интервенции, кои-
то могат да извадят хората от зоната им 
на комфорт; слабата информираност и др. 

Много представители на ЛГБТ общността 
не биха разкрили сексуалната си ориентация 
в работата поради страх от дискримина-
ция, тормоз или малтретиране. Изследвани-
ята обаче показват, че служителите, които 
имат възможност да бъдат откровени за 
сексуалната си ориентация, са по-ангажира-
ни с работата си, могат да бъдат себе си, да 
градят честни отношения с колегите си, да 
бъдат по-уверени и в крайна сметка – по-про-
дуктивни. 

Друг съществен аспект на многообразие-
то са политиките на работодателите към 
хората с физически и интелектуални затруд-
нения. EY се занимава задълбочено с въпроса 
и установява няколко основни предизвика-
телства, като липсата на последователна 
лидерска подкрепа, структурни, географски и 
обществени предизвикателства и необходи-
мостта от промяна на нагласите, която да 
доведе до промяна на поведението.  
 
Желанието за наемане на хора с увреждания 
съществува повече от 100 години, започвай-
ки с правителства и фирми в Европа, кои-
то се опитват да реинтегрират войници, 
завръщащи се у дома от Първата световна 
война. В последните години много организа-
ции се опитват да извлекат полза от пазар-
ната мощ на хората с увреждания.  
 

„Установяваме, че когато проектираме 
за хора с трайни увреждания, в крайна 
сметка получаваме нещо, което е от полза за 
всички.“ 10 

Хектор Минто,  
технологичен евангелист в Microsoft

51%

Многообразие

Принадлежност

57%

52%

Включване

Компании, които са „много“ или 
„екстремно“ фокусирани върху:

Източник: Global 
Recruiting Trends 2018, 

LinkedIn Talent Solutions.

8  Delivering through Diversity, 01/2018, McKinsey & Company, www.mckinsey.com

9  Taking disability confidence global: Practical tips on how to increase disability confidence in organizations – 2018 EYGM Limited, www.ey.com
10 Taking disability confidence global: Practical tips on how to increase disability confidence in organizations – 2018 EYGM Limited, www.ey.com

http://www.ey.com
http://www.mckinsey.com
http://www.ey.com
http://www.ey.com
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Дефиниции за увреждане (медицински базирани)

Тип Пример

Физическо физически или моторни увреждания
загуба на крайници, загуба на възможността за движение на 
част/и от тялото

Сензорно загуба на зрение, слух, обоняние, усещане за допир, 
вкусови сензори

Когнитивно травматично мозъчно увреждане, дислексия, разстройство с 
дефицит на вниманието, аутизъм, синдром на Даун

Психологично, емоционално 
и поведенческо

тревожност, депресия, биполярно разстройство, 
посттравматичен стрес, паническо разстройство

При разглеждането на многообразието е важно 
да се осъзнава въздействието на множестве-
ната дискриминация. Основанията за дискри-
минация въз основа на раса, цвят на кожата и 
националност често се разглеждат заедно, тъй 
като разликите между тях са все по-неясни чес-
то поради множествена или пресичаща се дис-
криминация. Джендър дискриминацията често 
взаимодейства и с расовата дискриминация или с 
дискриминацията, основана на националност, со-
циален произход или религия. Увреждането може 
да е съчетано с принадлежност към етническа 
или ЛГБТ общност.  

Основни  
характеристики

Допълнителни  
характеристики

Характеристики  
за пълно включване

Демографски Културни и географски Знания и умения

Антропологични черти Етническа принадлежност Житейски опит

Възраст Гражданство Образование

Пол Местоположение Професионален опит

Раса Език/езици Начин на мислене

Полова идентичност Националност Комуникационен стил

Сексуална ориентация Религия Индустриални знания

Семейно положение Ценности и вярвания Технически умения и опит

Физически способности

Статут на ветеран

Многообразие на 
работното място 

в България

В България термините „многообразие“ и 
„включване“ се привнасят първо от глобал-
ните компании, които следват тази своя 
политика във всичките си структури. Голяма 
част от разписаните правила на компания-
та-майка са приложими на глобално ниво и са 
преведени на български език. Тепърва започ-
ва процесът по създаване и адаптиране на 
политики за многообразие и включване, кои-
то са съобразени с националния контекст и 
нужди. Все още съществуват редица предиз-
викателства както в създаването на норма-
тивна база, така и в прилагането ѝ, предиз-
викателства по отношение на събирането 
и обработването на чувствителни данни, 
анализа и използването им при осъществя-
ване на политики в областта на човешките 
ресурси, предизвикателства по отношение 
на слабото познаване на проблематиката и 
проявите на реч на омразата и др.

„Това е процес, който е неизбежен.  
Ако искаме да се преборим с крещящия 
проблем с липсата на качествени кадри, 
трябва да въведем такава политика за 
българските си структури. В противен 
случай компанията просто ще премести 
клоновете си в друга държава.“  

Мнение на мениджър в „Човешки ресурси“  
от глобална компания, оперираща в България

Не на последно място е важно да кажем, че много-
образието не засяга само най-очевидните форми 
на различия, които са най-честата причина за 
дискриминативни действия. Многообразието 
и включването обхващат още и представите-
лите на различните поколения в един колектив; 
хората, преживели или преживяващи тежки мо-
менти, свързани с лична трагедия или депресия; 
хората с височина над или под стандартната за 
колектива и много, много други. 

Източници: Световна здравна организа-
ция, Национални здравни институти на 
САЩ, Комисия за равни възможности за 
заетост на САЩ.

Разбирането на „Хилтън“ (www.hilton.com) за понятията „многообразие“, „включване“ и „принадлежност“ 
Източник: Hilton External Diversity Brochure 

http://www.hilton.com
https://cr.hilton.com/social-impact/


20 21

Фондация „Институт Отворено общество 
– София“ чрез Програма „Мост към бизнеса“ 
създаде заедно с Фондация GLAS (с Платфор-
мата Work It OUT), Български фонд за жените, 
Фондация „Заслушай се“ и Фондация „Сошъл 
Фючър“ (с Платформата JAMBA) инициати-
вата Многообразието работи, която има за 
цел да свърже неправителствени организа-
ции и представители на бизнеса, стремящи 
се към прилагане и развиване на активни 
политики на многообразие в корпоративна-

та среда. Първата среща се състоя на 12 юни 
2018 г. и беше последвана от още регулярни 
срещи. Работодателите приемат инициа-
тивата като така нужното пространство, 
в което да могат свободно да разискват 
различните аспекти на многообразието, до-
пирните точки между компаниите, служите-
лите и НПО и многото практически казуси, 
свързани с управлението на многообразието 
в работна среда.

Обединени усилия  за  
многообразието  

в работната среда

Като резултат от директивите – Директи-
вата за равенство между расите (2000/43/ЕО) 
и Директивата за равенството в заетост-
та (2000/78/ЕО), които Европейският съюз 
приема през 2000 г. относно равенството и 
антидискриминацията, Генералната дирек-
ция „Заетост, социални въпроси и равни въз-
можности“ на Европейската комисия проведе 
различни инициативи, които да насърчат 
управлението на разнообразието и включ-
ването във всички организации – публични и 
частни, с цел подобряване на икономическа-
та конкурентоспособност в съответствие 
с правните изисквания, а също така и подо-
бряване качеството на професионалния и со-
циалния живот на всички граждани на ЕС. Кон-
кретен израз на насърчаване, толериране и 
управление на многообразието е приемането 
в повечето държави членки на т.нар. Харта 
на многообразието. Хартата цели да насърчи 
всеки подписал я работодател да дава равни 
възможности на своите служители независи-
мо от техния етнически произход, религия, 
пол, сексуална ориентация, увреждания и др. 

Към момента над 5000 компании в Европа са 
подписали такива национални харти, между 
които са L’Оréal, Даймлер Крайслер, Дойчебанк 
и много други.  

Харти има в общо 21 страни от 28-те стра-
ни членки, като най-активни са хартите на 
Франция, Германия, Испания. Най-общо хар-
тите представляват доброволно действие 
на членовете им, насочени към приемането и 
спазването на правила и стандарти за упра-
вление на многообразието, дават достъп до 
инструменти (насоки, наръчници, обучение и 
др.) и обмяна на опит и подкрепят работо-
дателите за осигуряване на смислена и ефек-

http://www.diversitypaysoff.eu
http://www.charte-diversite.com
http://www.charta-der-vielfalt.de
http://fundaciondiversidad.org
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тивна политика на многообразие и включва-
не. Във всяка страна е приет различен подход 
в структурирането и организацията на 
националната харта.  

В англоезичните страни отвъд океана също 
има подобни коалиции. Пример за това е CEO 
Action for Diversity & Inclusion™  в САЩ, коя-
то е и най-голямото бизнес партньорство, 
инициирано от ръководителите на компа-
нии, за развитие на многообразие и включване 
на работното място. Подобно на европей-
ските харти, обединява индивидуалните 
и колективните действия за напредък по 
темата. B-corporation  е световно движение, 
в което хората използват бизнеса като сила 
за постигане на добро. Целта му е промяна в 
начина на управление на глобалните бизнеси, 
насочена към поставяне на най-високи стан-
дарти за изпълнение на работата, прозрач-
ност и отчетност с идеята да се използват 
пазарните лостове за постигане на решения 
на социални и екологични проблеми. Движе-
нието създава Inclusive Economy Challenge, на-
сърчаващо сертифицираните B Corps компа-
нии да предприемат конкретни и измерими 
подобрения в бизнес практиките си за създа-
ване на по-включваща икономика. 
 
У нас Многообразието работи се развива 
активно в посока на изграждането на кри-
тична маса от организации – НПО и работо-
датели, които да обединят усилията си и да 
изградят работеща мрежа за обмен на опит, 
знания и работещи решения за развиване на 
политиките за многообразие и включване в 
работната среда в България. 

http://www.ceoaction.com
http://www.ceoaction.com
https://bcorporation.net 
http://www.divrsitypaysoff.eu


24 25

Правна рамка 
за многообразието  
 
Съществуват редица документи на на-
ционално и европейско ниво, които имат 
отношение към многообразието и равно- 
поставеността на работното място. Осно-
вополагащ е Договорът от Амстердам (1997), 
който задължава страните – членки на ЕС, да 
предприемат действия за ограничаване или 
недопускане на всякакъв вид дискриминация, 
основана на пол, раса или етническа принад-
лежност, религия, убеждения, увреждане или 
сексуална ориентация. 

В резултат на това Съветът на Европей-
ския съюз приема три антидискриминацион-
ни директиви, които следва да се синхрони-
зират с националните законодателства на 
страните членки: 

• Директива 2000/43/ЕО от 29 юни 2000 г. за 
еднакво отношение към хората въз осно-
ва на раса или етнически произход; 

• Директива 2000/78/ЕО от 27 ноември  
2000 г., която цели създаване на рамка 
за равно отношение в областта на зае-
тостта и професиите; 

• Директива 2002/73/ЕО от 23 септември 
2002 г., която изменя и допълва Директива 
76/207/ЕИО относно прилагането на прин-
ципа за равно отношение към мъжете и 
жените при достъпа до работни места, 
професионално обучение и повишаване и 
условия на труд. 

Проблемите на дискриминацията и изграж-
дането на антидискриминационно законо-
дателство заемат специално място в по-
литиката на Република България като член 
на ЕС. Показателен е фактът, че значителна 
част от нормативните актове, приети в 
рамките на Съюза, имат за цел да осигурят 
справедливо и равнопоставено отношение 
по определени признаци. Освен в Закона за 
защита срещу дискриминация антидискри-
минационни текстове се съдържат и в други 
български закони и подзаконови нормативни 
актове – Конституция на Република Бълга-
рия, Кодекс на труда, Закон за насърчаване 
на заетостта, Закон за омбудсмана, Закон за 
закрила на детето, Закон за държавния служи-
тел, Закон за висшето образование, Закон за 
защита на потребителите, Закон за инте-
грацията на хора с увреждания и др.  

Редица категории на многообразието вече 
са идентифицирани от националните зако-
нодателства. Някои от тях са защитени 
от антидискриминационните нормативни 
уредби. Във Франция например защитените 
категории са двадесет: произход, пол, семей-
но положение, бременност, външен вид, фа-
милно име, здравно състояние, физическо или 
ментално увреждане, генетични характерис-
тики, начин на живот, сексуална ориентация 
или идентичност, възраст, политически 
възгледи, членство в организации, етнически 
произход, националност, раса и накрая – ре-
лигия. В САЩ Законът за граждански права 
забранява дискриминацията въз основа на 
раса, религия, националност, пол и ментално 
и физическо увреждане. Законът за равнопос-
тавено заплащане обръща сериозно внима-
ние на разликата в заплащането при мъжете 
и жените. В Канада са регламентирани чети-
ри различни групи – жени, хора с увреждания, 
местно население (aboriginal people) и „видими 
малцинства“, а законът изисква от работо-
дателите да са проактивни при тяхното на-
емане. В Бразилия са обособени категориите 
пол, произход, раса, цвят на кожата, семейно 
положение, семеен статус и възраст. В ЮАР 
от дискриминация при наемане на работа са 
защитени цветнокожите, жените и хората 
с увреждания.  

За повечето компании правната рамка е ос-
нова за техните политики за многообразие. 
По тази причина в страни, в които има кво-
ти за хора с увреждания, например Франция, 
Полша, Индия, Тайланд и др., те включват по 
презумпция тази категория в инициативи-
те си. По същия начин повечето включват и 
жените. По-рядко се работи за многообразие 
по отношение на етнически произход, раса, 
цвят на кожата, сексуална ориентация и по-
лова идентичност, възраст и религия.
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Стъпки за разработване 
и управление на политика 
за многообразие и включване

Стъпка 1: Да продадем идеята за въвеждане на политика за 
многообразие и включване. Висшето ръководство  
е убедено в необходимостта и ползите от въвеждане  
на D&I, екипът знае защо и как ще протече процесът.

Стъпка 2: Оценка на настоящото положение 
и идентифициране на участници. Знаем с 
какво разполага компанията като ресурси, 
документи и нагласи и каква е готовността 
за предприемане на стъпки за развитието 
на политиката за многообразие и включване. 

Стъпка 3: Разработване на политика за 
многообразието и включване. Готови са 
текстовете на политиката и са ефек-
тивно интегрирани в стратегията 
и общата политика и ценности на 
компанията. Екипът на компанията е 

ефективно включен в процеса на  
изработване. 

Стъпка 4: Внедряване и управление на поли-
тиките за многообразие и включване. 
Политиките и процесите работят и  
тяхната ефективност непрекъснато  

се оценява и подобрява.

Стъпка 5: Разработване на комуникационен план. 
Инициативите и дейностите, свързани с многообра-
зието и включването, са комуникирани вътре и вън 

от компанията.



28 29

І. Да продадем идеята 
 за въвеждане 
 на политика за  
 многообразие 
 и включване

Или как да обединим и мобилизираме топ  
мениджмънта и екипа около обща визия

DIVERSITY & INCLUSION (D&I) – Многообразие  
и включване

„Ако висшите ръководители не се включат 
и не задават посоката, реалната промяна 
няма да се случи.“ 11

„В нашата 100-тна година с повече от 160 
милиона гости и 400 000 членове на екипа 
ние обслужваме и наемаме хора от всяка 
житейска пътека. Много сме горди, че сме 
изградили всеобхватна и всепризната кул-
тура, която съхранява многообразието в 
центъра на всичко, което правим.“ 

Иан Уилки, бивш старши партньор в EY UK&I и 
спонсор на британската мрежа  

за способности на EY

Крис Насета, президент и главен изпълнителен 
директор на „Хилтън“

Внедряването на успешни програми за мно-
гообразие и приобщаване (D&I) може да бъде 
предизвикателство. Дори стартирането 
на разговор по темата може да доведе до 
цял спектър от реакции – от ентусиазъм до 
объркване, опасения и съпротива и всичко 
между тях. 

В същото време ефективното изграждане 
на приобщаващо работно място изисква 
усилията не само на шепа хора в компанията, 
но на екипа в неговата цялост. Включването 
както на по-малко склонните да работят по 
D&I темата членове на екипа и по-доброто 
разбиране на темата от страна на вече ан-
гажираните е важно, за да: 

• е сигурно, че ръководният екип изпраща 
силно и ясно послание, че политиката за 
многообразие и включване е от същест-
вено значение за бизнеса; 

• се развие споделен език, който е смислен и 
резонира с всички служители.

11  Taking disability confidence global: Practical tips on how to increase disability confidence in organizations – 2018 EYGM Limited, www.ey.com

http://www.ey.com
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1. Ангажиране  
   на ръководството

Примерът на „Хилтън“:

Политиките, програмите и практиките за 
D&I изискват подкрепа, отдаденост и анга-
жираност от страна на ръководство, което 
да даде ясен сигнал на всички служители за 
важността на работата и да има значимо 
въздействие върху фирмената култура и кул-
турата на работното място.  

Съществуват два начина за постигане на 
съгласие за необходимостта от въвеждане 
на политики за D&I:  

• подчертаване на значението на мно- 
гооразието и включването му като  
важен социален въпрос и 

МНОГООБРАЗИЕТО И ВКЛЮЧВАНЕТО 
ЗАПОЧВАТ ОТ ГОРЕ 

Отговорността започва от наше-
то управление. Старшите ни лидери 
демонстрират безусловна подкрепа 
и отдаденост към многообразието и 
включването чрез редица канали:  

• Президентът и изпълнителен ди-
ректор Крис Насета оглавява Из-
пълнителен съвет по включването 
(ИСВ) на „Хилтън“. ИСВ е съставен от 
най-старшите лидери на компания-
та, които съблюдават програмите и 
инициативите за включване и много-
образие.  

• Тримесечен план за многообразие, 
включващ актуализации на ключови-
те показатели за разнообразието и 
напредъка по нашите инициативи, 
отнасящи се до нашата култура, та-
ланти и пазари, и който е преглеждан 
от членовете на ИСВ. 

• Нашите лидери са ангажирани с уси-
лията ни за многообразие и включване 
и ние ги държим отговорни чрез Ор-
ганизационни цели, които измерват 
постиженията им спрямо целите 
на многообразието. Ние също така 
наблюдаваме обратната връзка, пре-
доставена директно от членовете 
на екипа, за фокуса на нашите лидери 
върху многообразието. 

• Членовете на секретариата на  про-
грамата ни за работа в мрежа и Крис 
Насета се срещат редовно с оформящи-
те се лидери, които са с разнообразен 
житейски път, функционална област, 
географско местоположение и опит. 

• Различните инициативи, програми и 
показатели са преглеждани ежегодно от 
нашия Борд на директорите, 50% от 
който са жени. 

• Нашите ресурсни групи на членовете 
на екипа (TMRGs) имат подкрепата на 
най-старшите ни членове.

• подчертаване на бизнес ползите (бизнес 
казуса)12 от тези усилия. Независимо дали 
смятате, че е необходимо, или не, може би 
е добра идея да ангажирате лидерите на 
компанията, като изложите ползите за 
бизнеса от въвеждането на политиката 
за многообразие. 

 
Веднъж постигнали съгласие, всеки с ръковод-
на роля в компанията трябва да е готов да 
бъде водещият пример. Това означава демон-
стриране на автентичен ангажимент за 
включване, в който: 

• припознавате различията, проявявате 
уважение към всички служители и публич-
но приемате идеи, които са различни от 
вашите; 

• търсите възможности за споделяне на 
лидерството с хора от слабо представе-
ните групи; 

• участвате лично в дейности, свързани с 
D&I политиката, като срещи на комиси-
ите за многообразие, събития за набира-
не на персонал и програми за наставни-
чество; 

• припознавате културните дати, които 
са от значение за целия ви екип, а не само 
тези, които засягат най-често срещани-
те или привилегировани групи.

12  The business case – формулира обосновката за иницииране на проект или задача на базата на очакваната търговска изгода. Тя често 

се основава на очакваните разходи за разработване и изпълнение, свързаните с тях рискове и очакваните ползи или спестявания.

„Първо, отговорността и усилията за 
постигане на по-разнообразен и приоб-
щаващ Google се изместват предимно от 
това да са отговорност на отдел  
„Човешки операции“ и да се следва модел 
„от долу нагоре“ – към модел на споделяне 
на собствеността с най-висшите ръково-
дители на Google. Лидерите на Google са 
фокусирани върху и се посвещават на уско-
ряването на нашия напредък.“  

Даниел Браун, вицепрезидент и директор на  
отдел „Разнообразие и включване“, Годишен  

доклад на Google за многообразието за 2018 г.
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78%

62%

49%

Да подобрят 
организационната култура 

Да подобрят представянето 
на компанията

Да представляват 
по-добре клиентите си

Топ 3 причини за 
фокусирането на 

компаниите върху 
многообразието

Източник: Global Recruiting 
Trends 2018, LinkedIn Talent 

Solutions.

2. Ползите от управлението  
   на многообразието
Добре разработената и добре изпълнена политика за D&I има мно-
го потенциални ползи, което предопределя засиления интерес от 
въвеждането на такива политики в световен мащаб. 

The Business Case 

Центърът за иновации в областта на талантите установява, че 
разнообразната работна сила, водена от приобщаващи лидери, е не 
само вероятно да бъде по-иновативна, но и по-добре може успешно 
да приложи тези иновации на пазара. Техният доклад от 2013 г. „Ино-
вации, многообразие и пазарен растеж“13  показва, че за организаци-
ите, които заемат високи позиции в рейтинга на D&I, със 70% е 
по-вероятно да имат успех на нови пазари и с 45% е по-вероятно 
да подобрят пазарния си дял. 

Според доклада „Delivering through Diversity“ (2018) на McKinsey & 
Company14  с 33% е по-вероятно етнически разнообразните компа-
нии да постигнат финансово превъзходство пред етнически хомо-
генни компании, а по-добрият баланс между мъжете и жените води 
с до 15% по-голяма вероятност тези компании да превъзхождат фи-
нансово конкурентите си. По-разнообразните компании са по-спо-
собни да привлекат най-добрите таланти и да подобрят отноше-
нието на своите клиенти, удовлетвореността на служителите си 
и процеса за вземането на решения и така да си осигурят по-добра-
та работа на организацията.

47
54

58

43

+15%

+35%

45
55

44

59

+33%

+21%

Why Diversity Matters2

Пол3

Етнически 
произход / култура4

Delivering Through Diversity3

Вероятност за финансово представяне1 над средната за националната  
промишленост, по квартил на многообразието (в проценти)

1 Средна печалба от EBIT, 2010–2013 г. Why Diversity Matters и 2011–2015 г. Delivering Through Diversity

2 Резултатите за 2014 г. са статистически значими при р-стойност <0.1; Резултатите за 2017  г. са статистически значими 

при р-стойност <0.05

3 Данни за ръководството по пол: за 2014 г. N = 383; за 2017 г. N = 991

4 Данни за етническите и културните изпълнители: за 2014 г. N = 364; за 2017 г. N = 589

13  The Centre for Talent Innovation, Innovation, Diversity, and Market Growth, 2013.
14 Изследването се основава на данни от над 1000 компании, обхващащи 12 страни и използващи две мерки за финансовите резултати – рен-

табилност (измерена като среден марж на печалбите преди лихвите – EBIT) и създаване на стойност (измерена като икономически марж 

на печалбата). Изследвани са също усилията на 17 компании, представляващи всички основни региони и различни индустрии, за по-подробен 

поглед върху това къде в организацията многообразието има най-голямо значение и как водещите компании успешно са използвали потен-

циала на D&I, за да достигнат целите си за растеж. Данните са сравнени с предишно изследване на „Маккинзи“ от 2014 г

Корелациите между многообразието и изпълнението все още се задържат

Източник: база данни на McKinsey за Why Diversity Matters.

https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/delivering-through-diversity
https://www.talentinnovation.org/publication.cfm?publication=1400
http://www.mckinsey.com
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Изследването сред изпълнителните директо-
ри (CEOs) на PwC за 2015 г.15  установява, че 85% 
от тези директори, чиито организации имат 
стратегия за многообразие и включване, твър-
дят, че са подобрили финансовия си резултат. 
Същевременно PwC излизат с доклад „Magnet for 
talent: Managing diversity as a reputational risk and 
business opportunity16, в който казват: „Лошата 
репутация и неглижирането на въпросите, 

„Многообразието и включването са репу-
тационни рискове, които не можете да  
си позволите да игнорирате.“

Заключения на McKinsey & Company от  
доклад „Delivering through Diversity“ от  
януари 2018 г. за бизнес ползите  
от въвеждане на D&I политика: 

• Съществува видима връзка между разно- 
образието и бизнес резултатите. Наблю-
дава се трайна, статистически значима 
корелация между по-разнообразния лидер-
ски екип и финансовото представяне. 

• Ролята на лидерите е от значение. Компа-
ниите с най-висок ранг за разнообразието 
на половете в ръководните екипи демон-
стрират 21% по-голяма вероятност да 
превъзхождат останалите компании по 
рентабилност  
и 27% по-голяма 
вероятност да 
имат по-висока 
стойност. 
 

• Компаниите в 
най-високия квар-
тил за етническо/
културно разно-

образие в изпълнителските си екипи 
демонстрират 33% по-голяма вероят-
ност да водят по доходност в своята 
индустрия. Силата на тази връзка се 
потвърждава и от факта, че включване-
то на индивида и безбройните начини, 
по които разнообразието съществува 
отвъд пола (напр. LGBTQ +, възраст/поко-
ление, международен опит и т.н.), може да 
бъде ключова отличителна черта между 
компаниите. 

• Отказът от прилагането на D&I има нега-
тивни последствия. За най-зле предста-
вящите се компании по отношение на ба-

ланс на половете и на 
етническо и културно 
разнообразие е с 29% 
по-малко вероятно 
да достигнат нещо 
повече от средната 
доходност на остана-
лите компании. 

• Местният  
 контекст е  
 от значение.

33% 67%

7% 14%

Повече жени ръково-
дители в персонала, 

отколкото като 
ролеви нива

Квартил на равенството
между половете

Дял на жените в ръководните екипи по 
тип на ролята (ниво или персонал)
Процент от общия брой ръководители

Всички 7

1-ви 10

2-ри 6

3-ти 4

4-ти 1

14

20

11

8

2

Дял на жените по нива 
спрямо участието в 
ръководните екипи

Забележка: Маржът на EBIT е използван за изчисляване на финансовите резултати над средната стойност.
Източник: Уебсайтове на компанията; McKinsey Analytics; База данни на McKinsey за Why Diversity Matters.

15 18th Annual Global CEO Survey, PwC, 01/2015

16 Доклад „Magnet for talent: Managing diversity as a reputational risk and business opportunity“, PwC, 2018.

Водещите компании по отношение на многообразие, основано на пола, имат по-висок 
дял на жените в ръководните кадри

свързани с многообразието и включването, 
водят до отдръпване на талантливите служи-
тели, отлив на клиенти и неудобни въпроси от 
страна на инвеститорите“. 

https://www.pwc.com/us/en/industries/industrial-products/library.html
https://www.pwc.com/us/en/industries/industrial-products/library.html
https://www.pwc.co.uk/diversityandinclusion 
https://www.pwc.co.uk/diversityandinclusion 
http://www.mckinsey.com
https://www.pwc.com/us/en/industries/industrial-products/library.html
https://www.pwc.com/us/en/industries/industrial-products/library.html
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Политиките за многообразието  
и включването са въпрос  
на конкурентоспособност

Разнообразието и включването могат да 
ви помогнат да преодолеете пропуските 
в уменията на служителите си, като раз-
ширите своя т.нар. фонд за таланти и на-
правите бизнеса си по-привлекателен – 87% 
от изпълнителните директори насърчават 
многообразието и включването в своите орга-
низации. Вероятността да повишите привле-
кателността си за талантливи служители се 
потвърждава от друго проучване на PwC с по-

вече от 10 000 милениуми17  (хора, родени между 
1980 и 1995 г.), направено през 2015 г. – над 80% 
от участниците заявяват, че политиката на 
работодателя по отношение на многообрази-
ето, равенството и включването на работ-
ната сила е важен фактор при вземането на 
решение от тяхна страна дали да започнат 
работа в компанията. 

Как ниските нива на полово и етническо разнообразие 
са свързани с по-лошите финансови резултати

Вероятност за финансово представяне1 над средната за националната 
промишленост, по квартил на многообразието (в %)

-29%Ръководен екип
N = 589

Полиетнически 
произход/култура2

Най-ниските нива на двете 
спрямо останалите 

Доходност 

40

57

Ползите от тези политики включват не 
само по-широк набор от таланти, но и ра-
ботна сила, която по-добре отразява нуж-
дите на вашите клиенти и следователно 
може да им служи по-ефективно. Набирането 
на хора от по-разнообразни среди също би 
довело до нови идеи и опит, необходими за 
насърчаване на иновациите, справяне с ка-
таклизмите и извличане на ползи от възмож-
ностите. 

Изследвания от неправителствената орга-
низация Catalyst показват, че компании, по-
падащи в класацията на Fortune 500, които 
са с по-високо представителство на жени 
директори на борда превъзхождат своите 
партньори с 53% по отношение на възвръща-
емостта на собствения капитал, с 42% по 
отношение на възвръщаемостта от про-
дажбите и с 66% по отношение на възвръща-
емостта на инвестирания капитал. 
 
Изследването на Inclusion @ Lloyd18 за 2016 г.  
установява, че 27,5% от специалистите по 
човешки ресурси в пазара на труда, който 
Лойдс изследват, споделят, че клиентите им 
искат удостоверения за D&I като част от 
изискванията си към доставчиците.

1  Средна икономическа граница на печалбата за 2011–2015 г. и среден EBIT марж 2011–2015 г.
2 Разликата между половете на изпълнителната власт се анализира за 991 фирми във  
всички региони. За 589 фирми с данни за пол и етническо/културно многообразие във всички регио-
ни с изключение на Австралия, Франция, Германия, Индия, Япония и Нигерия.

18 Interim Report: Holding up the Mirror, Lloyds, 2016 
17 The female millennial: A new era of talent, PwC, 2015.

Източник: уебсайтове 
на компанията; 

база данни на McKinsey 
за Why Diversity Matters

 
Примери за допълнителни ползи са, че пред-
ставителите на маргинализирани и из-
ключени общности развиват по-голяма 
устойчивост към промените, търсят и 
разработват алтернативни перспекти-
ви, подходи и силни страни, които могат 
да помогнат на бизнеса да разреши редица 
проблеми. Различните перспективи, когато 
се насърчават, увеличават творчеството и 
иновациите, а организациите все повече  
проектират универсално достъпни про-
дукти и услуги, за да достигнат до повече 
клиенти. Служителите развиват по-добра 
нагласа да идентифицират и да разбират 
новите пазарни възможности.

http://www.catalyst.org
https://www.lloyds.com/about-lloyds/diversity-and-inclusion-at-lloyds/reports-and-research
https://www.lloyds.com/about-lloyds/diversity-and-inclusion-at-lloyds/reports-and-research
https://www.pwc.com/jg/en/publications/the-female-millennial-a-new-era-of-talent.html
http://www.mckinsey.com
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В обобщение: една по-разнообразна и приобщаваща работна среда  
може да помогне на компанията да: 

• създаде по-динамична фирмена култура и положителна работна 
среда; 

• достигне и запази най-добрите таланти, които най-добре отра-
зяват нуждите на клиентите; 

• увеличи удовлетвореността на служителите си и подобри проце-
са на вземането на решения; 

• повиши благосъстоянието и ефективността на работниците; 

• намали броя спорове и оплаквания; 

• предотврати маргинализацията и изключването на категории 
работници; 

• подобри степента на социално сближаване; 

• развие креативни и иновативни продукти и/или услуги;  

• повиши вътрешното предприемачество и иновация;  

• подобри достъпа до нови и разнообразни пазари и клиенти; 

• повиши производителността и увеличи приходите си; 

• осигури по-ниски разходи; 

• повиши стойността на компанията; 

• осигури по-добро конкурентно предимство; 

• увеличи лоялността към марката и удовлетвореността на кли-
ентите; 

• осигури по-голяма гъвкавост и адаптивност в глобализирания 
свят; 

• управлява по-ефективно риска (например правни рискове,  
дължащи се на несъответствие); 

• изгради по-позитивен обществен имидж; 

• изгради взаимоотношения с общностни лидери и нови общности; 

• спомага на макроравнище за намаляване на бедността  
и за по-добра политическа стабилност.
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3. Интегриране на многообразието и включването  
    в бизнес структурата и процесите на компанията
Подходът към политиките за многообразие 
и включване следва да е със същото ниво на 
сериозност, както при другите бизнес поли-
тики и цели. Ще получите най-добри резул-
тати, ако приспособите своята D&I полити-
ка към специфичния си фирмен контекст и го 
интегрирате колкото е възможно повече във 
вашата бизнес стратегия и дългосрочните 
ви цели. За да интегрирате напълно D&I в на-
стоящата си стратегия, можете да: 

• създадете звено (комисия, екип) за D&I и/
или да наемете мениджър за многообрази-
ето; 

• изработите цялостен план, който да 
идентифицира начини за интегриране 
на D&I в компанията чрез ключови отде-
ли, екипи, процеси, програми, политики и 
дори основни ценности и мисия; 

• включите D&I в основните показатели за 
изпълнение (KPI) и системи за измерване 
на ефективността; 

• създадете основни политики (процедури) 
за институционализиране на най-добри-
те практики и 

• осигурите обучения на служителите за 
създаване на по-приобщаващо работно 
място. 

D&I екип (препоръчително) D&I отговорник

Определя приоритетите, разработва и 
прилага стратегии, поставя измерими цели.

Определя приоритетите, разработва и 
прилага стратегии, поставя измерими цели.

Включва разнообразие от гласове и гледни 
точки и не е нужно всички да бъдат експер-
ти по D&I темата.

Действа като водещ глас и гледна точка  
на експерт в областта на D&I.

Използва действащи служители, като 
изисква формално ангажиментът им да 
бъде включен в работното им време и да не 
участват като доброволци. 

Изисква разходи за пари и време за наемане.

Допринася за изграждане на културата за 
социална ангажираност и прозрачност чрез 
осигуряване на по-широко участие.

Не е толкова интегриран в организационна-
та структура.

Резултатите показват, че през първите пет 
години представителството на жените и това 
на всяка малцинствена група в управлението 
се увеличава средно от 9 до 30%.

Резултатите показват, че през първите 
пет години представителството на  
повечето малцинствени групи в управле-
нието се увеличава средно от 7 до 18%.

Източник: Наръчник за добри практики: Многообразие и включване на работното място, B-Labs 

Какъвто и да е най-удачният за компанията 
избор – комисия, работна група, звено, екип 
или друго, няколко са ключовите елементи, 
от които ще зависи успехът на работата 
им: 

• Подкрепата от висшия екип мениджъри/
лидери. 

• Включването на различни членове както 
от различните демографски групи в ком-
панията, така и от различните йерархич-
ни нива. 

• Създаването на дългосрочна стратегия 
и обвързването ѝ с цялостната бизнес 
стратегия. 

• Наличието на показатели за измерване на 
напредъка и ефективността. 

• Добрата и честа комуникация с по-широ-
кия екип на компанията.

4. Общ език и разбиране  
    за многообразието
Разговорите по темата за многообразие-
то могат да бъдат объркващи и да карат 
хората да се чувстват неудобно. Този дис-
комфорт може да бъде изострен и от раз-
личните нива на познаване на понякога дос-
та специфичната терминология. Част от 
хората могат да изпитват дори страх или 

неприязън към конкретни термини. Намира-
нето на общ, споделен език създава условия 
за равнопоставеност и позволява на всички 
да споделят целите на включването. Всеки 
от екипа ще разполага с дефинициите на по-
нятията, които ще позволят да се ангажира 
пълноценно и с уважение, без страх от това 
да изглежда невеж. Това също ще направи уси-
лията на екипа по-ефективни и ефикасни. 

Използването на общ език означава, че заедно 
екипът може да: 

• използва общи дефиниции за термини и 
фрази, свързани с D&I;  

• разбира стойността и значението на D&I 
за успеха на компанията; 

• мисли и говори за D&I като за възможност, 
а не просто като за проблем или правила 
за спазване.

https://bcorporation.net/for-b-corps/inclusive-economy-challenge
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5. Вземете решение  
     и го следвайте

На финала на този етап е важно да имате 
отговор на следните въпроси и да сте в 
състояние да комуникирате отговорите по 
подходящ начин със служителите на компа-
нията:  

• Защо се създава политиката за  
многообразие и включване? 

• Кой взема решението за въвеждането на 
политиката в компанията и кой отговаря 
за нейното управление? 

• Какви са целите на компанията със създа-
ването на политиката? 

• Как ще повлияе въвеждането на такава 
политика върху компанията? 

• Наясно ли са служителите и техните ръ-
ководители за създаването на тази поли-
тика и за причината за създаването ѝ? 

• Как политиката ще подобри производи-
телността и ще увеличи приходите? 
Какви ще бъдат ползите от политиката 
за компанията и служителите?

Примерна дейност за екипа 

Продължителност: 30–60 минути
Ресурси: фасилитатор, химикалки, хартия, 
бяла дъска и маркери за бяла дъска 

Цели: 

1. Да помогнете на екипа си за по-задълбоче-
ното разбиране на съответните терми-
ни за многообразие. 

2. Да се изследват тънкостите и последи-
ците от различните определения на тези 
термини. 

3. Да се научат да оценяват важността 
на езика при обсъждането на въпросите, 
свързани с D&I. 

4. Да работят за изграждане на споделен 
език по темата D&I в компанията. 

Съберете се с екипа си, отделете си време 
и задайте основните правила за изпълнение 
на упражнението. (По-долу има някои при-
мери за правила и идеи за формулирането 
им.) 

Заедно предлагайте и обсъдете списък с 
D&I термини, които чувате най-често в 
офиса или във вашата индустрия / сфера на 
работа (например „включване“, „расизъм“, 
„културна компетентност“ и т.н.). Разде-
лете хората по двойки и им разпределете 
термините от списъка, давайки на всяка 
двойка време да намери и представи дефи-
ниции за получените термини. Съберете се 
отново заедно, за да споделите дефиниции-
те и да ги обсъдите. Опитайте се да по-
стигнете консенсус и да получите по едно 
определение за всеки термин заедно като 
група. 
 
Задължително споделете и поканете за 
обратна връзка служителите, които не са 
били в състояние да присъстват на среща-
та, и започнете за използвате общия език, 
който създадохте, при следващите офи-
циални и неформални разговори за D&I във 
вашата компания. 

Примери за основни правила на дискусията: 

• Слушайте активно, уважавайте другите, 
когато говорят. 

• Говорете от собствения си опит, 
вместо да обобщавате („аз“ вместо „те“, 
„ние“ и „вие“). 

• Не се страхувайте да се предизвиквате 
с уважение един към друг, като си задава-
те въпроси, но се въздържайте от лични 
атаки – фокусирайте се върху идеите. 

• Не изопачавайте нечия история, разказ-
вайки я от негово име. По-добре споделе-
те вашата собствена история и опит. 

• Целта не е да съгласяваме, а да постигнем 
по-дълбоко разбиране. 

Чувствайте се свободни да използвате  
Речник на основните термини и понятия 
като основа за вашите собствени разго-
вори, но е важно да идентифицирате какво 
най-много резонира с обстановката във ва-
шата компания.

Правете дейности, с които да засилите 
чувствителността на екипите си към 
темите за многообразие и включване и да 
провокирате ползотворния разговор за това 
къде се намира компанията и какво иска да 
постигне във връзка с тази тема. 

Като пример може да се даде посещението 
на екипа на Програма „Мост към бизнеса“ в 
развойния център на SAP в България на 9 ап-
рил 2019 г. под надслов „Отвъд стереотипи-
те: друг поглед към света на ромите“. Сре-
щата беше организирана по повод 8 април, 
който е международният ден на ромите, и 
включи дейности, които имаха за цел както 
да дадат повече информация на екипа на раз-
войния център на SAP в България за най-голя-
мото етническо малцинство в Европа, голя-
ма част от което живее в изолация и понася 
тежки форми на дискриминация, така и да 
провокира здравословна дискусия по темата 
за етническото многообразие на работното 
място. Участието на служителите на ком-

• Следете езика на тялото си и невербални-
те отговори – те могат да бъдат също 
толкова неуважителни, както думите.

Източник: Наръчник за добри практики: Многообразие 
и включване на работното място, B-Labs 

панията беше изцяло доброволно – включиха 
се хора на място и онлайн чрез жива връзка.   
Срещата стартира с активност, която 
провокира участващите да избират свои 
колеги за конкретен проект измежду пред-
ставители на различни групи, и продължи с 
представяне на обичайните стереотипи, 
отговори и дистанции по отношение на 
ромите и истории за живота на различни 
представители на ромската общност. Всич-
ко това провокира оживена дискусия и завър-
ши с желанието на хората от екипа да знаят 
повече.

https://bcorporation.net/for-b-corps/inclusive-economy-challenge
https://bcorporation.net/for-b-corps/inclusive-economy-challenge


44 45

ІІ. Оценка на настоящото 
 положение 
 и идентифициране 
 на участниците

Одитът на многообразието  
в компанията включва: 

• Анализ на настоящия профил на компания-
та по отношение на многообразието; 

• Оценка на готовността за интервенции, 
насочени към многообразието; 

• Идентифициране на постиженията по 
отношение на многообразието за опреде-
лен период от време; 

• Оценка на успеха на съществуващите 
програми и интервенции; 

• Идентифициране на области, които 
имат нужда от подобрение; 

• Изработване на наръчник, пътна карта 
или план за действие за интервенции, 
насочени към многообразието в компани-
ята; 

• Оценка на съответствието спрямо зако-
нодателството. 

Целта на одита се свежда  
до три елемента: 

• Оценка на наличните практики  
за многообразие; 

• Насоки и информиране за бъдещи мерки; 

• Идентифициране на приоритетите за 
многообразие в компанията. 

Преди същинската фаза е необходимо проце-
сът да бъде добре подготвен.
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1. Подготвителна фаза за одит на многообразието

• Ангажирайте заинтересованите стра-
ни – мениджмънта, персонала (а ако е 
уместно, и синдикалните организации), 
за да сте сигурни, че одитът ще бъде  
съобразен с контекста на организацията, 
и за да създадете усещане за участие. 

• Определете кой ще извършва  
одита – партньорството между някой 
от мениджърите (например D&I мени-
джър или мениджър „Човешки ресурси“) 
и НПО или фирма с опит в работата 
по многообразието в бизнеса би осигу-
рило достатъчно експертиза и знание 
за средата в организацията и нейните 
служители, за да се изпълни одитът. Ако е 
включен само мениджмънтът, е възможно 
служителите да не са достатъчно уве-
рени в процеса или в неговата конфиден-
циалност. Ако одитът се провежда от 
външен консултант (НПО или фирма), то-
гава трябва да бъдат предприети мерки, 
които да дадат гаранция, че компания-
та и служителите имат пряко участие. 
Например изпълнителният директор на 
компанията или друг старши мениджър 
заедно с някой от екипа, провеждащ оди-
та, могат да прегледат резултатите и 
щом ги приемат, да ги комуникират с пер-
сонала. Външни експерти могат да бъдат 
наемани и само за конкретни елементи 
от оценката – например адвокат, който 
да даде становище по съответствието 
с нормативната уредба. 

• Отделно проучване или част по-мащаб-
но изследване? Одитът на многообра-
зието може да е част от по-голямо орга-
низационно изследване, което да включва 
елементи за оценка на многообразието. 
Трябва да прецените кой подход ще е 
по-добър за компанията. 

• Вземете решение за методологията, 
която ще бъде използвана за проучването 
– какви методи ще включва качественото 
изследване (фокус групи, дълбочинни ин-
тервюта и пр.) и какви методи ще включ-
ва количественото изследване (анкети, 
доклади, кабинетно проучване и т.н.). 

• Какво точно ще бъде изследвано? Фоку-
сът на одита може да е различен – тен-
денции, бариери, политики, пряка и непря-
ка дискриминация, удовлетвореност на 
персонала и т.н. 

• Идентифицирайте възможните предиз-
викателства – например честота на 
отговорите, осигуряване на конфиденци-
алност, как да бъде осигурено доверие в 
процеса и т.н. 

• Идентифицирайте факторите  
за успех – например обсъдете комуники-
рането на процеса и посланията, които 
бихте искали да достигнат до персонала. 

• Направете проект на декларация за 
конфиденциалност – както за персонала, 
който ще бъде включен в одита, така и за 
тези, които го провеждат. 

• Вземете решение за избора на участници 
в проучването – ако компанията е малка, 
биха могли да участват всички служители. 
В по-големите компании би могла да бъде 
определена извадка, която обаче трябва да 
включва разнородни служители както по 
отношение на заеманите длъжности, така 
и по отношение на пола, етническия про-
изход, физическото и менталното състоя-
ние, сексуалната ориентация и т.н. 

• Кой ще даде обратна връзка за резулта-
тите от одита – може да е изпълнител-
ният директор, а ако той/тя прецени, 
би могъл да делегира това на друг член на 
висшия управленски състав, например ме-
ниджър „Човешки ресурси“. Представител 
на синдикална организация също би могъл 
да даде обратна връзка. Трябва да решите 
и дали материалът, който ще дадете за 
обратна връзка, ще съдържа само резюме, 
или ще е пълният текст на доклада. 

• Осигурете достъп на оценителите до 
всеки човек от персонала и релевантна 
документация. 

• Определете бюджет и необходими  
технически средства.
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2. Участие в процеса на одит 3. Методи за събиране на информация
От голямо значение е мениджмънтът и 
персоналът или техни представители да 
участват в процеса на одит. Това не само 
ще увеличи неговата легитимност, но ще 
помогне и за по-доброто изпълнение на бъде-
щите политики за многообразие и произхож-
дащите от тях инициативи и програми. 

Важно е въпросът с конфиденциалността 
да се обсъди от всички участници. Те биха 
могли да подпишат декларация за конфиден-
циалност, поемайки ангажимент да не дис-
кутират информацията, споделяна по време 
на фокус групите, с хора, които не участват 
пряко в одита. Методът на случайната из-
вадка е добър начин да се изберат участници. 
Този метод дава шанс на всички служители 
да попаднат сред участниците, 
а това позволява да се правят изводи по 
отношение на персонала като цяло. При него 
компютър автоматично избира списък въз 
основа на зададени критерии (например пол 
или етнически произход), така че да е сигурен 
случайният произход на извадката, както и 
нейната представителност. 

По отношение на събирането на данни за 
етнически произход има някои особености. 
За да се избегнат усложнения, е възможно 
да се разпространи кратък въпросник сред 
целия персонал, който да обяснява и причина-
та за събирането на тази информация. Това 
може да се направи онлайн, включително и 
анонимно. Друг начин за събиране на инфор-
мация е чрез фокус групи. При всички положе-
ния е важно информацията да е събрана със 
съгласието на нейните източници. Служи-
телите не трябва да бъдат задължавани да 
участват. 

За целите на одита са подходящи три мето-
да за събиране на информация – количествено 
проучване, качествено проучване и кабинет-
но проучване. Представени са в таблицата 
по-долу.  

Има няколко фактора, които трябва да се 
вземат предвид при определянето на раз-
мера на извадката от участници, например 
колко време ще отнеме избраните хора да 
участват, какъв е бюджетът, колко голяма 
е компанията. Обичайно, колкото по-голяма 
е компанията, толкова по-малка е извадката 
по отношение на пропорциите на работ-
ната сила. И обратно, когато компанията е 
по-малка, съотношението трябва да е по-го-
лямо. 

При подбор на участници (за предпочитане 
чрез случайна извадка) трябва да е сигурно, че 
компютърът е генерирал разнороден списък 
с участници по отношение на: 

• Пол 

• Етнически произход 

• Възраст 

• Националност 

• Език 

• Религия 

• Ниво в йерархията 

• Вид на договора.

Метод Информация Източник на информация

Количествен анализ
Многообразие по отношение 
на персонала – профилиране по 
пол, възраст, етнос и т.н.

Въпросници/анкети 

Документация за персонала 

Доклади/отчети от отделите 
за човешки ресурси и финанси

Качествен анализ

Организационна култура  
 
Непряка дискриминация, която 
се появява, когато „неутрална“ 
политика или практика оказва 
различно влияние върху различ-
ните служители
 
Отношението на персонала, 
търговците, посредниците и 
доставчиците към многообра-
зието

Системни бариери към много-
образието

Въпросници/анкети 

Индивидуални интервюта 

Фокус-групови дискусии

Полуструктурирани интервю-
та в малки групи

Кабинетно проучване

Системни бариери към поли-
тики за многообразие 

Съответствие с антидискри-
минационното законодател-
ство

Преглед на всички политики и 
практики за човешки ресурси на 
компанията

Възможно е (поради липса на бюджет, време 
или други ограничения) да не се изпълнят и 
трите анализа паралелно. Може да се започне 
с качественото проучване, а другите да се 
случат на по-късен етап. В зависимост от 
нуждите може да се изработи и подход, ком-
биниращ елементи от трите метода.
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4. Информация, необходима за извършване на одита

• Количествена информация: какво е про-
порционалното участие на различните 
уязвими групи (малцинства, жени, хора с 
увреждания и пр.) по отношение на: 

ٵ  Профил на персонала 

ٵ  Оферти за работа 

ٵ  Постоянни и временни договори 

ٵ  Заплащане и пакети за допълнително 
стимулиране 

ٵ  Категории за оценка на представянето 

ٵ  Обучения 

ٵ  Повишения 

ٵ  „Succession pools“ – хора от персонала, 
идентифицирани за по-високи длъжности 
в компанията 

ٵ  Стипендии и студентски заеми 

ٵ  Дисциплинарни изслушвания 

ٵ  Уволнения 

ٵ  Напуснали 

ٵ  Текучество 

ٵ  Продължителност на престоя 

ٵ  Дял от бюджета, платен за стоки или ус-
луги към доставчици, насърчаващи много-
образието.

• Организационна култура: организацион-
ни норми, отношения, политики, проце-
си и практики по отношение на човеш-
ките ресурси и не само: 
 

ٵ  Антидискриминационни инициативи и 
инициативи, насърчаващи многообразие-
то 

ٵ  Готовност за многообразие 

ٵ  Включваща култура 

ٵ  Участие на мениджмънта в инициативи 
за многообразие 

ٵ  Толерантност към дискриминация 

ٵ  Подбор на персонала 

ٵ  Задания за работа 

ٵ  Възможности за обучение и кариерно раз-
витие 

ٵ  Оценка на ефективността на служителя 

ٵ  Процедура за оплакване от дискримина-
ция 

ٵ  Процедури при сексуален тормоз и наси-
лие на работното място 

ٵ  Инициативи за баланс „работа – семей-
ство“ 

ٵ  Съкращения, нулево наемане и съкращава-
не на персонала.  

• Системни бариери пред многообразието 
и съответствие със законодателство-
то: кои елементи от структурите и 
ценностите на компанията биха могли 
да пречат на насърчаването на много- 
образието? 

ٵ  Символи и артефакти на доминиращата 
култура и нейната история 

ٵ  Незначителен или малък дял от бюджета 
на компанията, предназначен за инициа-
тиви за многообразие 

ٵ  Използването на език, изрази, евфемизми 
и др., които ефективно изключват някои 
групи 

ٵ  Високи нива на непряка дискриминация 

ٵ  Организационни норми, основани един-
ствено върху нормите на доминиращите 
групи.

5. Източници  
на информация

Основните източници на информация, под-
лежащи на анализ за целите на одита, са 
съществуващи доклади, проучвания сред 
персонала, фокус групи, дискусии, политики 
за човешки ресурси, други програми и прак-
тики, например досиета на членове на пер-
сонала, тенденции при наемане, доброволни 

напускания, уволнения и пенсионирания, обу-
чение и развитие, повишения, дисциплинарни 
производства, задържане на персонала, разли-
чия в дохода, допълнителни стимули, тип на 
договора, стипендии. Тази информация обик-
новено е налична и може да бъде открита 
в отделите „Човешки ресурси“ и „Финанси“. 
Докладите се анализират, за да се определи 
дали има диспропорции в тенденциите по 
отношение на: 

• Пол 

• Етнически произход 

• Възраст 

• Националност 

• Език 

• Религия 

• Тип на трудов договор 

• Професионални и йерархични нива. 

В проучванията сред персонала се използват 
въпросници, за да се събере количествена 
информация за отношението на служите-
лите по определени теми, тяхното знание, 
мнение и отговори на различни въпроси, 
свързани с работното място. Важно е въ-
просникът да се тества с малка група (извад-
ка) от служителите. Това ще позволи да се 
изяснят въпроси, които не са съвсем ясни, да 
се премахнат нерелевантни въпроси и да се 
включат нови въпроси, където това е необ-
ходимо. 
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Важно е във въпросника да има различни типове въпроси, например затворени въпроси с 
предварително зададени отговори, ликертова скала (оценка), скала за ранкиране, хипоте-
тични въпроси или изречения с отворен край.

Допълнителни въпроси, които биха могли да са от помощ при 
дискусиите: 

 □ Компанията има ли политики за насърчаване на многообрази-
ето или за антидискриминация? Вие знаете ли какво се казва 
в нея? Знаете ли какви са нейните цели? Съобразяват ли се с 
нея служителите? А мениджърите? Ако няма такава полити-
ка, смятате ли, че е нужна? Моля, обосновете отговора си. 

 □ Опишете своя опит от процеса на кандидатстване и наема-
не на работа в компанията. 

 □ Посещавате ли всички срещи и събития? Ако не, защо? 

 □ Напоследък кандидатствали ли сте за повишение? Ако не, 
защо? 

 □ Участвате ли в дискусиите? Ако не, защо? 

 □ Чувствате ли се свободен да споделяте новите си идеи, пред-
ложения и инициативи? 

 □ Как компанията демонстрира позитивното си отношение 
към многообразието? 

 □ Има ли конкретни черти, с които бихте характеризирали оп-
ределена група от хора – по етнически признак, пол, възраст, 
сексуална ориентация, хора с увреждания и пр.? 

 □ Какво означава за вас „многообразие на работното място“? 

 □ Според вас какви са ползите, ако има такива,  
от многообразието на работното място? 

 □ Как според вас компанията може да се подобри по отношение 
на многообразието? 

 □ Как биха могли служителите и мениджърите да започнат да 
променят съзнанието си по отношение на многообразието и 
дискриминацията на работното място? 

 
Фокус-груповите дискусии помагат за развитието на разбиране за отношението на персо-
нала към многообразието и за идентифицирането на въпроси, които трябва да бъдат ад-
ресирани, включително уважение към групите, които предпочитат да не споделят своята 
етническа, социална или друга идентичност. Тази информация ще допринесе и за разработва-
нето на политика, която цени повече многообразието на работното място. Случайни извад-
ки от персонала с хора от различен етнос, пол, възраст, националност, религия, език, профе-
сионални и йерархични нива и тип трудов договор биха могли да бъдат поканени за участие 
във фокус групите и в полуструктурираните групови интервюта, както и за индивидуални 
интервюта. Отделни хора могат да бъдат канени, за да споделят своя опит по отношение 
на многообразието в компанията в дискусии с модератор. 

Кабинетно проучване на съществуващите политики включва и детайлен преглед на поли-
тиките за наемане на персонал и други, касаещи човешките ресурси и имащи отношение 
към многообразието в компанията.
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6. Анализ на информацията 7. Докладване на резултати от одита

Данните, събрани в хода на проучването, 
трябва да се третират като конфиденциал-
ни по отношение на пол, етнически произход, 
възраст, националност, език, сексуална ори-
ентация, религия, професионално и йерархич-
но ниво, тип на трудовия договор. Те трябва 
да бъдат използвани и за установяване на 
формите на дискриминация, ако има такива в 
компанията, и в какъв размер съществуват 
те. За да се гарантира високо качество на 
анализа, добре е да се осигури статистиче-
ска и социологическа експертиза. Възможни 
индикатори за дискриминация са: 

• Свръхпредставителност или  
подпредставителност на етнически, 
културни или други групи. 

• Непоследователно прилагане  
на политики. 

• Високи нива на непряка дискриминация, 
например: 

ٵ  Комуникацията в компанията е само на 
езика на доминиращата група; 

ٵ  Религиозните празници са дефинирани в 
съответствие с религиозната принад-
лежност на доминиращата група; 

ٵ  Свободните позиции се обявяват на 
места (вестници, интернет страници), 
които се следят предимно от доминира-
щата група. 

Хората, отговорни за провеждането на 
одит, трябва да изготвят подробен доклад, 
който да бъде изпратен или представен 
пред всички служители и техни представи-
тели. В малка компания докладът може да се 
изготви от мениджъра, отговорен за човеш-
ките ресурси, в консултация с ръководителя 
на одиторския екип. 

Как ще бъде комуникиран докладът, е реше-
ние, което трябва да вземе изпълнителният 
директор. Силно препоръчително е всички 
служители да се запознаят с резултатите. 
Възможно е мениджърите, ако преценят, да 
не представят целия доклад на персонала 
или да го представят поетапно, но да обоб-
щят най-важните резултати в резюме. 

Съдържанието на доклада трябва да бъде 
под формата на конструктивно отражение 
на изводите от одита и да бъде написан 
така, че да не засилва негативни стереоти-
пи и възприятия. Най-напред трябва да бъде 
представен за коментари на екипа, участ-
ващ в одита. Докладът (или негово резюме) 
може да бъде разпространен по различни ка-
нали, включително по електронна поща, бро-
шури, постери и др. Важно е резултатите 
да бъдат комуникирани по позитивен начин, 
например да бъде представен под формата 
на възможност за развитие на компанията. 

• Изключване от участие на малцинствени 
групи в различни сфери от организацион-
ната структура. 

• Толериране на дискриминацията. 

• Разлика в заплащането между представи-
тели на различни групи. 

• Огромни различия сред персонала по от-
ношение на многообразието. 

• Капацитет на компанията да управлява 
ефективно оплаквания от дискриминация. 

• Други дискриминационни практики в сфе-
рата на човешките ресурси.

Докладът трябва да включва: 1) подробен 
статистически и качествен анализ на раз-
личните въпроси и 2) препоръки, които ще 
насочват и информират за бъдещи страте-
гии и политики по отношение на многообра-
зието в компанията, включително превенция 
и адресиране на дискриминацията. Резул-
татите трябва да бъдат комуникирани 
своевременно и не по-късно от три месеца 
след приключването на одита. Резултатът 
трябва да е във формат и на език (езици), дос-
тъпен за всички служители.
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ІІI. Разработване 
   на политика 
   за многообразието  
   и включването

1. Определете целите си

След като заедно мениджмънт и екип са оп-
ределили най-добрия подход, свързан с много-
образието, за компанията, можете да раз-
работите цялостната политика за D&I. Въз 
основа на анализа на събраната информация 
и инвентаризацията преценете и изберете 
как ще работите и какво искате да постиг-
нете, както и кои аспекти на многообразие-
то са важни за вашите екип и компания.  

 
Важно е разработваната политика да бъде 
обвързана с бизнес стратегията и целите на 
компанията, да отчита спецификите, които 
са важни за компанията и които са иденти-
фицирани по време на оценката от предход-
ната част.  

Ето някои въпроси, отговорът на които ще 
ви насочва при определянето на целите и на 
рамката на политиката за многообразие на 
компанията:  

• Има ли законодателно или друго изискване 
за въвеждане на политика за недискри-
минация, равенство или етническо раз-
нообразие или изискване за изработка на 
политика? Има ли изискване за развиване 
на политика, изложено в колективен тру-
дов договор? 

• Ако отговорът е положителен, изисква ли 
законодателството или колективният 
трудов договор конкретни въпроси, кои-
то да бъдат разгледани в политиката? 

• Съществуват ли вече подобни политики 
или инициативи в компанията като вече 
установени, формални или неформални 
процедури? 

• Какви са резултатите и изводите от 
одита на многообразието? 

• Как други компании, включително тези 
от същата индустрия или сектор, имат 
разработени политики за премахване на 
формите на дискриминация или политики 
на насърчаване и управление на много- 
образието и включването на работното 
място?

„Трябва да се започне с бизнес обосновка-
та, за да се осъществи значима промяна. 
Уточнихме конкретните бизнес цели и 
индикатори, които нашият Управляващ 
комитет по включването наблюдава. Оп-
ределихме това за наш приоритет и дори 
обвързахме задачите на хората и бонуси-
те им с него.“ 

Джон Риплогл, главен изпълнителен директор на 
Seventh Generation, сертифициран В Corp от 2007 г.
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2. Определете основните правила

Когато стартирате от нулата разра-
ботването на политика за многообразие и 
включване, възможно е да се затруднявате 
в решението кои политики трябва да изра-
ботите и въведете и кога. Защо политика? 
Политиките спомагат за формализирането 
на добрите практики, създават по-голяма 
яснота и отчетност за всички служители и 
запазват тези практики, когато компанията 
се променя и расте.  

Тук е моментът да прецените:  

• Кои цели, ценности, нужди и приоритети 
на предприятието ще бъдат включени в 
политиката? 

• На какъв език ще бъде написана политика-
та? Трябва ли да бъде преведена на други 
езици? 

• Ще бъде ли разработена политиката 
като единен документ, или като част 
от по-широк кръг от политики? Каква 
е предложената времева рамка за всеки 
етап от изготвянето на политиката? 

• Ако подобни политики вече съществу-
ват, трябва ли те да бъдат преразгледа-
ни или включени в новата политика? 

Има три основни политики, свързани с D&I, 
които всички компании следва да имат пред-
вид при разработването на плана си за рабо-
та по темата. Представяме ви и конкретни 
примерни текстове, които могат да бъдат 
използвани и персонализирани за всяка кон-
кретна компания:

„С нарастването на бизнеса ни трябваше 
да усъвършенстваме и актуализираме сис-
темите си, за да отразим нашите ценнос-
ти – това включва и формализирането на 
нашата политика за равни възможности.“  

Кейт Паркър, мениджър „Човешки ресурси“ във 
Forster Communications,  сертифициран  

B Corp от 2015 г.

Равни възможности / 
заетост

[Име на фирмата] е работодател, който предоставя равни въз-
можности и не дискриминира служителите или кандидатите за 
работа въз основа на етнос, раса, цвят на кожата, религия, веро-
изповедание, пол, полова идентичност, националност, възраст, 
физическо състояние, семейно положение или друг статут, защи-
тен от приложимото право. Тази политика се прилага по отно-
шение на всички условия, изисквания и привилегии на работата, 
включително относно процеса на набиране, наемане, устройване, 
заплащане, повишаване, дисциплина и прекратяване. Когато е 
възможно, компанията прави промени в установените работни 
процеси (reasonable accommodations) за квалифицирани лица с ув-
реждания до степента, изисквана от закона ...

Политика за недискри-
минация / политика 
срещу тормоз

[Име на компанията] забранява дискриминацията или тормоза, 
основани на етнос, раса, цвят на кожата, религия, вероизповеда-
ние, пол, полова идентичност, националност, възраст, физическо 
състояние, семейно положение или друг статут, защитен от 
приложимото право. Всеки човек има право да работи в професио-
нална атмосфера, която насърчава равните възможности за зае-
тост и е свободна от дискриминационни практики и тормоз.
В съответствие с политиката си за равните възможности за 
заетост на работното място компанията забранява и няма да 
толерира какъвто и да било тормоз, основан на етнос, раса, цвят 
на кожата, религия, вероизповедание, пол, полова идентичност, 
националност, възраст, физическо състояние, семейно положение 
или друг статут, защитен от приложим закон. Нарушенията на 
това правило няма да бъдат толерирани ...

Процедура  
за оплаквания / жалби

Всеки служител на компанията, който смята, че е бил тормозен 
или дискриминиран, или е бил свидетел, или е станал свидетел на 
дискриминация или тормоз в нарушение на тези правила, трябва 
да отнесе въпроса до своя пряк ръководител или [въведете име 
на алтернативно лице, на което служителите могат да доклад-
ват]. Компанията ще разследва незабавно всички твърдения за 
дискриминация и тормоз и ще предприеме подходящи действия 
въз основа на резултата от проверката. Разследването и него-
вите резултати ще се считат за поверителни, доколкото е въз-
можно. Спрямо никой служител няма да бъдат прилагани санкции 
или негативи за добросъвестно подадена жалба относно наруше-
ние на тези правила или за добросъвестно участие в разследване 
съгласно тези правила ...
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3. Изработете текстовете на политиката

Описаните по-горе политики са добра от-
правна точка. Към тях е полезно да се до-
бавят редица други политики, например 
възможностите за дистанционна работа 
и гъвкавост на работното място, които 
могат да насърчат приобщаващи работни 
места; подкрепа за различни групи да навакс-
ват образователни пропуски или да влизат в 
крак с нови технологии и др. 
 
В Google например е взето решение да се 
направи повече за преодоляването на стере-
отипите за пола на работното място. 

На този етап е важно да се вземе решение 
кои групи са приоритетни (от по-същест-
вено значение) за компанията – кои бихте 
искали да наемате, ангажирате и запазите. 
Така ще се съсредоточите върху разработ-
ването на политики, които да адресират и 
подкрепят адекватно тези групи. 
 

Включването, а не просто разнообразието, 
е истинската мярка за успех. Осигуряването 
на представители на различни групи хора без 
ефективното им включване, особено що се 
отнася до т.нар. уязвими или слабо предста-
вени групи, може да доведе до това: 
 
• те да не успяват да работят с пълния си 

потенциал и да дават най-доброто от 
себе си; 

• да не са доволни от работата  си; 

• да напуснат компанията. 

Важно е, анализирайки актуалното със-
тояние, да вземете предвид мнението на 
служителите на компанията за видовете 
политики, които те смятат за най-важни и 
подходящи за тях. 
 
В избраната от вас форма разпишете цели-
те, подходите, процесите и процедурите по 
отношение на политиката ви за многообра-
зие. Свържете политиката с всички други  
вътрешни правила и документи, чиято рабо-
та засяга – синхронизирайте ги.

„Миналата година направихме родител-
ските обезщетения неутрални по отно-
шение на пола. Новите родители незави-
симо от пола си получават до 12 седмици 
напълно платен отпуск, за да се свържат 
с детето си (раждащите майки получават 
допълнителни 10–12 седмици за възстано-
вяване от бременността). В допълнение, 
всички нови родители се възползват от 
двуседмичната постепенна политика на 
връщане (връщане към работа на непълно 
работно време при заплащане на
пълно работно време).“19

19 Извадка от годишния доклад на Google за 2018 г.

Цялостната и добре разработена политика 
за многообразие следва да съдържа  
най-малко следното: 

 □ Цели на политиката. Те трябва да включ-
ват позоваване на бизнес стратегиите, 
целите, визията, мисията, ценностите и 
рисковете на компанията; 

 □ The business case; 

 □ Ангажимент на компанията за управле-
ние, което приема приобщаването и 
осигурява равни възможности за всички 
служители; 

 □ Национална правна рамка и регионални и 
международни задължения, които засягат 
политиката; 

 □ Обхват на политиката (т.е. кой е включен 
в обхвата на действие на политиката); 

 □ Определения на терминологията и поня-
тията, които се използват в политика-
та; 

 □ Видове дискриминационно третиране, за 
които се отнася политиката; 

 □ Права и отговорности на служителите и 
техните представители; 

 □ Права и отговорности на работодателя 
и неговите представители; 

 □ Проактивни мерки, които ще бъдат из-
ползвани за повишаване на разнообразие-
то в предприятието; 

 □ Разумни мерки за устрояване, които ще 
бъдат въведени; 

 □ Форми на признание и награди  
за постигането на напредък; 

 □ Процедури за докладване на риск или 
предполагаема форма на дискриминация 
или реч на омраза; 

 □ Процедури за разглеждане на жалби; 

 □ Критерии и механизми за защита на 
жертвите на дискриминация; 

 □ Дисциплинарни мерки за лица, дискри-
миниращи служители, или за служители, 
използващи реч на омраза на работното 
място; 

 □ Защита от репресивни мерки и виктими-
зиране на жалбоподатели, предполагаеми 
нарушители и свидетели; 

 □ Правен процес, включващ осигуряване на 
справедливо третиране и право на из-
слушване; 

 □ Процедури за обжалване и възможност за 
по-нататъшно разглеждане на случая; 

 □ Преглед и мониторинг на политиката и 
нейното прилагане. 

Вижте още приложената „Примерна струк-
тура на политика за многообразие  
и включване“.
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Определете: 

• Кои са основните вътрешни заинтере-
совани страни, които трябва да бъдат 
консултирани при изготвянето на поли-
тиката? 

• Кой ще изготви политиката? 

• Ще бъде ли създаден комитет, който да 
подпомага консултациите, разработване-
то и одобряването на политиката? Ако 
това е така, този комитет ще включва 
ли представители на разнообразни групи? 

• Какви механизми ще бъдат използвани за 
осигуряване на обратна връзка от слу-
жителите при разработване проекта за 
политика? 

• Каква е ролята на синдикатите при из-
готвянето на политиката? 

• Кой в компанията носи крайната отго-
ворност за одобряването на политика-
та?

4. Въвлечете служителите  
    в изготвянето на политиката
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IV. Внедряване 
   и управление 
   на политиките 
   за многообразие 
   и включване

ٵ  Има ли многообразие на работното място в България? 

ٵ  На теория – да. Законът забранява всякаква дискриминация  
на работното място. Но на практика…

Разговор със служител „Човешки ресурси“  
по време на HR конференция, София, февруари 2019 г.

Причините защо многообразието и включ-
ването на работното място носят пози-
тиви за компанията и екипа са многобройни 
и подкрепени с множество проучвания. След 
като вашата компания определи нейното 
„защо“, е важно то да бъде облечено в проце-
дури и ежедневни поведения, които да дават 
инструменти за премахването/реакцията 
на дискриминацията и тормоза на работно-
то място и да създадат среда на приемане, 
включеност и принадлежност. Ако тези ме-
ханизми липсват, съществува риск полити-
ката за многообразие да остане нещо поже-
лателно, а толерантността и уважението 
към културните различия – само красиви 
думи в секцията за корпоративните ценнос-
ти на сайта.  

Следващите страници съдържат няколко 
предложения за това как многообразието и 

приобщаването да бъдат прилагани в рабо-
тата на служителите. Това е примерен спи-
сък, който дава възможност за достатъчно 
гъвкавост. От него може да се изберат под-
ходящи за конкретната организация практи-
ки според размера, сектора и служителите ѝ, 
дори и тя да няма изрично разписана полити-
ка в отделен документ. Така компанията не 
само ще отговаря на законовите изисквания, 
но ще се създадат и условия за по-голяма со-
циална близост и удовлетвореност на ра-
ботното място. Ще се увеличат и опциите 
за набиране и развитие на човешки ресурс, а в 
крайна сметка една включваща работна сре-
да, която дава възможност на всеки да разви-
ва собствения си потенциал и да допринася 
за организацията, е много по-привлекателна, 
особено за поколението на милениумите20, 
които ще съставляват основно трудовата 
сила до 20 години.

2011

56%
53%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

58%

63%

73% 72%

77%
80%

Въпрос: Колко загрижени сте по отношение на следните заплахи за бизнеса? 
Наличие на основни умения
80% от изпълнителните директори са разтревожени за наличието на основни умения. 
Графиката показва отговорите „Изключително загрижен“ или „Относително загрижен“.

Източник: 21st CEO Survey The talent challenge: Rebalancing skills for the digitalage, www.ceosurvey.pwc

20  The female millennial: A new era of talent, PwC, 2015.

http://www.ceosurvey.pwc
https://www.pwc.com/jg/en/publications/the-female-millennial-a-new-era-of-talent.html
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1. Изграждане и поддържане на вътрешна среда,  
насърчаваща приемането и споделянето  
на ценностите и целите на плана

Започнете със запознаване на служителите с 
политиките за многообразие и процедурите, 
които са налице. Ако сте си поставили цели 
за многообразие (например да повишите за 
определен период от време броя на служите-
лите от различни групи, да разнообразите 
състава на мениджърска позиция или да из-
градите общности по интереси), комуники-
райте ги ясно с мениджърите и екипите си. 
Важно е всички да имат еднакво разбиране за 
многообразие и приобщаване на работното 
място.  

Възможни начини да постигнете това: 

• Поставете темата на редовните си 
екипни срещи или ритрийти. 

• Организирайте кратки срещи с лектори 
по въпроси, свързани с многообразието, 
приобщаването, предотвратяването на 
дискриминация и несъзнаваните стере-
отипи и предразсъдъци.  

Работещо за вас може да бъде темата да се 
постави през различни психологически  
аспекти, дори и да не е конкретно назована 
като „многообразие“, например „Как стере-
отипите ми влияят в отношенията с дру-
гите“ и т.н. Бихте могли да поканите колега 
или гост да сподели свой опит или лична ис-
тория. Това ще даде много по-успешна илюс-
трация на въпроса.  

• Използвайте темата в следващия си 
тиймбилдинг или в обучение. 

Въведете айсбрейкър21  или игра за сплотява-
не, свързана с различията. Така участниците 
ще имат възможност не само да поставят 
себе си в друга роля, но и да предизвикат 
стереотипното си мислене. Ползвайте про-
цеса design thinking22 , за да решите заедно 
с екипа как бихте могли да включите човек 
с увреждане или да направите по-достъпна 
средата за работа. Така не само ще видите 
дълбоките нагласи за работа с такъв човек, 
но и ще можете да получите свежи идеи за 
приобщаване, а преживяването ще повиши 
креативността на колегите ви в ежедневна-
та им работа. 

• Правете редовни срещи за въвежда-
не с новоназначените хора, на които да 
поставите темата за многообразието 
във вашата организация и ценностите и 
принципите, които следвате.  

Това е моментът да се изговори какво (не) се 
толерира в компанията, да се дадат приме-
ри и казуси, които да илюстрират работа-
та, както и да се събират предложения как 
политиките за многообразие и поставените 
цели могат да се подобрят.  
 

• Използвайте национални, културни, рели-
гиозни празници и събития, международни 
дни или дните за повишаване на осведо-
меността по дадена тема, за да покаже-
те солидарността и ангажираността на 
компанията.  

Честитете даден празник (Коледа, Рамазан, 
Ханука…) в общ имейл до колегите или пък 
напишете кратка информация във вътреш-
ния бюлетин на компанията по повод Между-
народния ден на хората със синдром на Даун 
(21 март). Така може да покажете съпричаст-
ност не само към даден колега, но и към негов 
близък, или по лична тема, за която той не 
би говорил открито. В развойния център на 
SAP в България се правят тематични лекции, 
срещи или публикации/информационни кампа-
нии за важни за дадена общност дати, като 
Международния ден на хората с увреждания (3 
декември), Международния ден на ромите (8 
април), Международния ден срещу хомофоби-
ята (17 май), Международния ден на глухите 
хора (през септември) и т.н. 

• Проведете обучения за изграждане на 
меки умения.  

Този тип обучения допринасят за по-голяма 
ефективност на екипите и мениджърите, 
за решаването на конфликти и подобряване-
то на процеса на взимане на решения. Ос-
вен това те имат потенциала да повишат 
чувствителността към темата за различи-
ята и антидискриминацията и да направят 
средата отворена и приемаща. Не на послед-
но място инвестицията в такива обучения 

допринася за личностното израстване и 
развитие на всеки един служител, което се 
отразява положително на мотивацията и 
лоялността му към компания, както и на не-
говото представяне. Ето и някои примерни 
теми: 

• Тиймбилдинг чрез изграждане на толе-
рантност, приемане на различията, сра-
ботване – изграждане на чувство за цен-
ност, приобщаване и съпричастност към 
компанията и екипа 

• Несъзнати предразсъдъци и стереотипи 
и как да работим с тях (unconscious bias 
training) 

• Междукултурно общуване 

• Емпатия и емоционална интелигентност 

• Работа/общуване с хора с увреждания или 
хора от уязвими групи/малцинства 
 

• Чувствителност към речта на омразата 
и начини за противодействие. 

Особено важно би било мениджърските тре-
нинги да дадат ресурси на мениджърите как 
да насърчават равнопоставеността в еки-
пите си и как да реагират при дискримина-
ция/нарушаване на политиката на разно-
образие. Много често те ще бъдат първият 
човек, към когото би се обърнал служител, по-
страдал от дискриминация, тормоз или реч 
на омразата. Това е една добра практика, ако 
мениджърът е изградил достатъчно доверие 

21  Упражнение за „разчупване на леда“, използвано в началото на работата на група хора, обикновено разнородна, което да ги „загрее“ 
преди следващите общи дейности.
22 Структуриран подход за генериране на иновативни решения, който поставя в центъра потребителя с неговите човешки прежи-
вявания и се базира на емпатията и креативността.
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у хората си и ако притежава умението да се 
намесва адекватно в подобни конфликти. В 
случаите, в които мениджърите показват 
ясен личен пример с поведението си и са 
истински лидери в екипа, подобни проблемни 
ситуации биха могли да се разрешат успеш-
но, без да бъдат пренасочени на по-горни 
нива.  

• Създайте групи по интереси. 

В много от големите компании групите 
на служители (employees resource groups) с 
общи характеристики или със сходен опит 
се използват за прилагане на подхода от 
долу нагоре при провеждане на политика на 
многообразието на работното място. Тези 
групи по общи интереси и кариерно разви-
тие традиционно са възникнали в подкре-
па на по-малко представените служители, 
като жени, представители на имигрантски 
общности, ЛГБТ+ и др. В някои международни 
корпорации тези групи дори не присъстват 
географски на едно място, но имат общи 
дейности и инициативи. Някои компании (на-
пример SAP) дават бюджет на тези групи за 
развиване на собствени малки проекти и на-
сърчават развитието на лидерски умения на 
хората, които ги координират и развиват. В 
същото време трябва да се внимава подобни 
сдружавания да не капсулират допълнително 
различията, а да ангажират различните да 
предлагат конкретни стъпки за подобряване 
политиките на приобщеност и многообра-
зие, както и да бъдат проводници на инфор-
мираността за разнообразните групи служи-
тели в една организация. Те са добър начин 
мнозинството от работещите в компани-
ята да научат повече за други култури и гру-
пи, както и да предоставят водещата роля 
в някои инициативи и проекти на членове на 
по-малко представените общности. 

• Покажете вашия разнообразен екип. 

Няма смисъл от деклариране на ценности 
като толерантност, антидискриминация и 
равен достъп и възможности, ако това не е 
видимо. Нека на снимките във вашите мате-
риали да се вижда разнообразният екип. Спо-
делете историите на хората. По този начин 
ще насърчите кандидати и от по-нетра-
диционни за вас групи и ще разнообразите 
пула, от който да избирате. Това ще изпрати 
положително послание към партньорите, 
клиентите и бъдещите ви служители. Във 

вътрешната комуникация включвайте ин-
формация за национални празници, чествания 
на дни за информираност за различни заболя-
вания и уязвимости, отбелязвайте и траге-
дии, ако има такива. 

• Осигурете подходяща физическа среда 
на работното място (достъпен офис, 
тоалетни и т.н.). 

Достъпният офис и приспособяването на 
работното място за хора с физически ув-
реждания като че ли изглежда най-плашещо 

от предлаганите мерки, тъй като би могло 
да изисква сериозна инвестиция (например 
изграждане на асансьор, рампа, специална то-
алетна, закупуване на специализиран софтуер 
за незрящи или за слабо чуващи и глухи и т.н.). 
Това обаче може и да не е точно така в ня-
кои индустрии. Много офиси в днешно вре-
ме имат достъп с асансьор и приспособена 
тоалетна. А в зависимост от конкретното 
увреждане понякога може да е необходимо да 
се направи съвсем малко усилие, за да се оси-
гури комфорт и равен достъп на нов колега. 
Например паркомясто близо до входа, стол 
на колелца при трудна подвижност, близост 
на работното бюро до изхода и/или сервизни-
те помещения, слушалки за телефон, ако има 
затруднения с горните крайници, и др. Въз-
можно е да е необходим специален  
инструктаж за работа на хората от екипа 
с нов колега – например как да реагират при 
епилептичен пристъп, при нужда от поста-
вяне на инсулинова инжекция, как да помагат 
на човек в инвалидна количка, като се грижат 
да го изправят за няколко минути на опреде-
лен период от време, и т.н. Друг подход би 
бил и позволяването на дистанционна рабо-
та (home office), ако естеството на длъж-
ностната характеристика го позволява. 

Понякога приспособяването на работното 
място може да се изразява само в закупуване-
то на хладилна чанта за офиса за съхранение 
на дадено лекарство (бонус може да е и из-
ползването ѝ за съхранение на кърма за майки 
с бебета и малки деца). В този смисъл добра 
идея би била да се конкретизират нуждите 
на кандидатите за работа с увреждания 
и да се види по какъв начин може да бъдат 
посрещнати. Ако се налага по-голяма инвес-
тиция, работодателите биха могли да се 
насочат към възможности за субсидиране 
като Националната програма за заетост и 
обучение на хора с трайни увреждания. Усили-

ето може да бъде голямо и да изглежда не-
пропорционално. Не бива да се забравя обаче, 
че освен социалния ефект за включването и 
интеграция на хора с увреждания на пазара 
на труда то ще има ефект и върху креа-
тивността и продуктивността на екипа в 
дългосрочен план. Хората с увреждания раз-

виват голяма лоялност към работодателя, 
при тях почти няма текучество на персона-
ла и обикновено те се стремят към голяма 
прецизност в работата си. В зависимост от 
спецификата на увреждането някои компен-
саторни умения, които те развиват, могат 
да са предимство за даден тип работа (на-
пример умения за слушане на хора с увредено 
зрение в колцентър). 

В офиса на SAP Labs Bulgaria, където хар-
тията е намалена до минимум, на екрани 
на различни места непрекъснато тече 
информация за инициативи на компани-
ята. Там се публикува всичко интересно 
във връзка със събития, срещи с психоло-
зи и тренинги за служителите. Така все-
ки би могъл да се информира например, че 
на 8 април се чества паметта на заги-
налите по време на Втората световна 
война и Холокоста роми.

Примери за тематични наръчници за ра-
ботодатели във връзка с равенството 
на различни групи: 

• „Наръчник за работодатели за наема-
не на хора с интелектуални затруд-
нения“ може да бъде свален от сай-
та на Фондация „Светът на Мария“ 
(www.mariasworld.org). 

• Наръчник на работодателя „Равен-
ство на работното място за хора с 
функционални различия“ е достъпен 
на сайта на JAMBA (www.jamba.bg).  

• ЛГБТ наръчник на работодателя 
„Равенство на работното място“ е 
разработен на платформата  
(www.workitout.bg).

http://www.mariasworld.org
http://www.jamba.bg
http://www.workitout.bg
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Осигуряването на достъпна и здравословна 
среда не засяга винаги и само хората с увреж-
дания. Различните служители могат да имат 
специфични нужди, които да са свързани с 
постоянно или моментно състояние – напри-
мер жени в начална или напреднала бремен-
ност, служители със специфични алергии или 
претърпели временни фрактури, инциденти 
или заболяване, или пък служители с височина 
под или над стандартната. 

Политиката или принципите за многообра-
зие на работното място, ако няма разписана 
политика, е важно да залегнат в различните 
процедури на компанията, свързани с управ-
лението на човешките ресурси. Следва неиз-
черпателен списък как бихте могли да насър-
чите многообразието и приобщаването във 
вашата организация. 

2.1. Подбор на персонал 

Задайте си въпроса „Достатъчно отворена 
ли е политиката ни за наемане на персо-
нал?“. В редица случаи обявите за работа не 
са достатъчно широко разпространени или 
пък са насочени към един и същ тип групи 
хора. Възможно най-широкото разпростра-
няване на обявата може да ви помогне да 
достигнете до по-разнообразни кандида-
ти. Използвайте не само една, а различни 
платформи, ако политиката ви го позволява. 
Бихте могли да включите в обявата покана 
към всички слоеве на обществото да канди-

2. Процедури за спазване  
    на политиката  
    за разнообразие

датстват. Много международни компании 
включват стандартно изречение, че всички 
кандидати са добре дошли и няма да бъдат 
дискриминирани въз основа на пол, раса, ет-
ническа и национална принадлежност, рели-
гия, сексуална ориентация, физически белези 
и… (може да допълните списъка). 

Друг начин да разширите кръга от канди-
датстващи е обявата ви да бъде написана 
достатъчно включващо. Обикновено жените 
и хората от малцинствата не биха канди-
датствали, ако не отговорят на близо 100% 
от изискванията, докато много мъже биха 

кандидатствали и при 60%. Това може да се 
обясни с по-ниската или с по-високата само-
увереност, че ще успеят. Добра практика е, 
ако в обявата е отбелязано дали работата е 
подходяща за хора с увреждания (дали има ин-
фраструктура или друго удобство за даден 
тип увреждане). 

Напоследък набира популярност т.нар. 
colour-blind подход при преглед на автобио-
графиите. Някои компании искат да получа-
ват анонимни CV-та, като вече има и такива 
софтуери23 , които крият личната инфор-
мация за кандидатите. Тази практика води 
началото си от 50-те години на ХХ в., когато 
Бостънският симфоничен оркестър въвежда 
прослушвания зад завеса в отговор на крити-
ките, че наема само бели мъже. До 70-те годи-
ни повечето оркестри в Америка въвеждат 
„слепи“ прослушвания и според проучвания 
това увеличава дела на жените в оркестри-
те между 20 и 46%. Ако нямате възможност 
да въведете такъв софтуер при подбора, 
може да не искате снимка, адрес и семейно 
положение в автобиографиите на кандида-
тите24 . Така поне на първия рунд от подбо-
ра ще се намали несъзнавания предразсъдък 
(unconscious bias) при правенето на избор.  

Ако сте си поставили за цел увеличаването 
на многообразието във вашия екип, може да 
си определите за задача поне двама от по-
канените за интервю кандидати да са от ня-
какво малцинство. Идеята тук е не да отне-
мете правото на интервю на някого, за да го 
дадете на човек от уязвима група, а да напра-
вите усилие да разширите кръга от кандида-

В „Under Armour“ ние се ангажираме да 
осигурим среда на взаимно уважение, 
където равни възможности за заетост 
са достъпни за всички кандидати и чле-
нове на екипа, без оглед на раса, цвят на 
кожата, религия, пол, бременност (вклю-
чително раждане, кърмене и свързани с 
тях заболявания), национален произход, 
възраст, физически и психически ув-
реждания, семейно положение, сексуал-
на ориентация, полова идентичност, 
полово изразяване, генетична инфор-
мация (включително характеристики 
и тестване), статут на военен или 
ветеран и всяка друга характеристика, 
защитена от приложимото право. Under 
Armour вярва, че разнообразието и при-
общаването в нашия екип са от решава-
що значение за успеха ни като глобална 
компания и ние се стремим да набираме, 
развиваме и задържаме най-талантливи-
те хора от разнообразни групи кандида-
ти.

3М е работодател, осигуряващ равни 
възможности. 3М не дискриминира ни-
кой кандидат на базата на раса, цвят 
на кожата, възраст, религия, пол, сексу-
ална ориентация, полова идентичност, 
произход, физически характеристики или 
статут на ветеран. Ако се нуждаете 
от специално съдействие или условия 
във връзка с Вашето състояние, за да 
кандидатствате за обявена позиция, 
моля да се свържете с Отдел „Човеш-
ки ресурси“ на телефон +1 877 486-3636 
или да използвате формуляра Contact Us 
по-долу.

Участник в Програма „Мост към бизне-
са“ беше назначен на работа в голяма 
международна IT компания. Обратната 
връзка от компанията към Програмата 
беше, че мотивацията и квалификация-
та на младия човек от ромски произход 
отговарят напълно на позицията и те 
биха го наели, дори и да не им беше пре-
поръчан. В същото време участникът 
сподели с нас, че за първи път се е почув-
ствал достатъчно подготвен и моти-
виран да кандидатства за подобна по-
зицията вследствие на подкрепата от 
екипа на „Мост към бизнеса“, предоста-
веното обучение за кариерно развитие 
и работното посещение в компанията, 
организирано от Програмата, където е 
успял да се запознае отвътре с работна-
та среда и да научи повече за бизнеса.

23 Първият такъв софтуер – Gap Jumpers, е разработен от предприемача в Силиконовата долина KedarIyer, след като забелязва, че много 
от талантливите кандидати за работа са пренебрегнати, защото не са завършили престижни университети. Според компанията 
използването на софтуера при първоначалния скрининг на CV-тата е увеличил шанса за първо интервю на жените и представителите 
на малцинствата с около 40%.
24 Някои мениджъри биха предпочели да не наемат млади родители или хора от непривилегировани квартали (гета) и това би ограничило 
кръга на селектирани за интервю кандидати.

https://www.3mbulgaria.bg/3M/bg_BG/careers-south-east-europe/inclusion/
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2.2. Атестация на служителите, 
  формиране на възнаграждения, 
  политика за повишения 

При спазване на политики за разнообразие е 
добре да се въведат ясни и еднакви крите-
рии за оценка и атестация на служителите. 
Както при наемането на работа, така и при 
оценката и даването на обратна връзка 
съществуват стереотипи и предразсъдъци. 
Има проучвания, според които жените по-
лучават повече негативна обратна връзка 
и критики в атестациите си от колегите 
си мъже26 , служителите на половин работен 
ден се възприемат като по-зле представящи 
се на работа, а статистиките за неравен-
ствата в заплащането по пол27  и цвят на 
кожата все още съществуват28.  

ти, което би могло да доведе до увеличаване 
на многообразието, без да имате предвари-
телно утвърдена квота за това. Подобни 
практики следват модела Рууни25  на Нацио-
налната футболна лига в САЩ за увеличава-
не на представителите на етническите 
малцинства сред треньорите и мениджъри-
те на отбори. Впоследствие този модел се 
прилага успешно и в други индустрии. 

На следващата стъпка – поканата за интер-
вю, може да въведете практика да се задава 
въпрос на кандидатите дали имат нужда 
от допълнителна подкрепа или логистична 
организация за провеждане на интервюто. 
Дори и да няма трайно увреждане, възможно 
е кандидатът да има временно неудобство 
(например патерици) и да е по-добре за него 
да не изкачва стълби. Това показва загриже-
ност от страна на работодателя, допринася 
за положителния имидж и би могло предвари-
телно да уточни дали потенциалните служи-
тели имат специални нужди (ако не е станало 
ясно при прегледа на автобиографията).  

Практиката в България от законова гледна 
точка е кандидатите да не бъдат питани 
директно за наличие на ТЕЛК, етническо са-
моопределяне, сексуална идентичност и дру-
ги лични характеристики. При различия като 
увреждане обаче е важно и двете страни да 
подходят максимално открито по време на 
интервюто и при уговарянето на условия-
та за работа. Така работодателят може да 
подготви работното място и средата по-
добре, а кандидатът да не създава нереалис-
тични очаквания за себе си. Интервюто или 

В някои международни компании в Бълга-
рия съществува практика политиката/
процедурите, свързани с многообразието, 
да са част от анексите към трудовия 
договор. Подписвайки ги, новопостъпили-
ят служител се съгласява с тях и с други 
важни за организацията правила. В също-
то време получава на едно място цялата 
практическа информация, свързана с про-
цедури и мерки при дискриминация, оплак-
вания и ескалиране на проблеми. Към тези 
анекси би могло да се включи и речник, в 
който да се посочи какво точно компани-
ята разбира под дискриминация, тормоз 
и т.н.

Въпроси за проверка: 

• Имате ли ясни и специфични критерии за оценка, които да са пряко свързани с изисква-
нията за съответната позиция? Те измерими ли са? 

• Системата за оценка еднакво приложима ли е за всички в екипа? 

• Събирате ли конкретни доказателства и примери от периода на оценката? 

• Отделяте ли качествата на характера от уменията на човека? 

• Направената оценка базира ли се на предразсъдъци/стереотипи? 

• При изготвянето на оценка на своите ли спомени разчитате, или на бележки и доку-
менти (писмена следа)? 

• Всички мениджъри, които правят атестация, разбират ли по еднакъв начин процеса?

26 „The abrasiveness trap: High-achieving men and women are described differently in reviews“, KIERAN SNYDER August 26, 2014

27 Данни на НСИ за различията в заплащането по пол в България.

28 “Does Race or Gender Matter More to Your Paycheck?“, Debora Ashton, June 10, 2014, Harvard Business Review,  

29 "Bias at Work: Three Steps To Minimizing Bias In Performance Reviews”, Courtney Seiter, Feb 8, 2018, Buffer blog 

Придържането към обективни критерии, 
еднакво приложими за всички в екипа, е пред-
поставка за равнопоставеност и при въз-
можностите за кариерно развитие и из-
растване29. 
  
И накрая, не правете предположения какво 
могат да правят или да не правят добре ня-
кои служители. Давайте честна и навремен-
на обратна връзка, за да дадете възможност 
на хората си да коригират своевременно 
негативните поведения и грешките.

въвеждащото обучение за нови служители е 
подходящ момент, в който да бъдат поста-
вени принципите на компанията по отно-
шение на многообразието на служителите 
– например, че има нулева толерантност към 
хомофобски и расистки забележки, че се при-
ветстват разнообразието на служителите 
и правото им на личен живот. 

25 Rooney Rule – позитивна мярка (affirmative action), възприета от Националната футболна лига на САЩ през 2003 г., която изисква отборите 
в лигата да канят на интервю за треньори и висши мениджърски позиции представители на етнически малцинства, без да има квоти за 
тяхното наемане. В основата на разработването на мярката са застъпнически дейности на активисти за граждански права, според които 
цветнокожите треньори въпреки по-добрите си резултати са по-малко на брой и са по-често уволнявани от белите си колеги.

http://fortune.com/2014/08/26/performance-review-gender-bias/
http://www.nsi.bg/bg/content/3976/%3F-%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://hbr.org/2014/06/does-race-or-gender-matter-more-to-your-paycheck
https://hbswk.hbs.edu/item/race-does-matter-in-mentoring
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• Родителската стена – стереотипите, 
че бащите не могат да си вземат отпуск 
за гледане на дете или че трябва да им се 
плаща повече, защото „издържат семей-
ство“; че майките не са толкова добре 
работещи и ангажирани с работата и 
не заслужават повишение. Това е „стена-
та“, когато избират за повишение или 
наемане човек без деца. От друга страна, 
в капана на този предразсъдък могат да 
попаднат и служителите без деца, които 
биват товарени с всички допълнителни 
задачи. 

• Започни война! – конфликти с по-малко 
представените групи, защото хората си 
мислят, че им се дава необосновано пре-
димство (токънизъм). Така някой пред-
ставител на малцинство може да иска да 
се разграничи от групата си и да застане 
срещу нея от страната на мнозинство-
то. 

Източник: „Малки стъпки, голяма промяна. Идентифици-
ране и премахване на предразсъдъците при оценката на 
персонала“, Center for WorkLife Law, 2016. 

Някои от честите предразсъдъци  
за работата на служителите:  

• Докажи се! – отнася се за групи, за които 
съществува стереотип, че не са дос-
татъчно компетентни, като жените, 
хората с различен цвят на кожата, хора-
та с увреждания, възрастните и хората 
с предишно работно място, свързано с 
нискоквалифициран труд. Внимавайте за 
следните форми на говорене: „Той ще ги 
разбие!“ – „Тя не е подготвена за това!“; 
„Той е талантлив“ – „Тя извади късмет“; 
„На всеки може да се случи“ – „Те се издъни-
ха“. 

• Затегнато въже – обикновено се отнася 
до жените, но често интроверти или 
хора, издигнали се от по-нискоквалифи-
цирани професии, могат да страдат от 
този предразсъдък. От тях се очаква да 
са „пчелите работнички“, които нямат 
амбиции или изисквания за работата, 
но когато се справят добре, не биват 
повишавани, защото им „липсва лидер-
ски потенциал“. Изискват от тях да се 
държат любезно и да поемат офисната 
„къщна работа“, като водене на бележки, 
организиране на партита, разчистване 
след среща. Тук попадат и някои расови 
стереотипи като: азиатците са пасив-
ни, чернокожите са груби, латиносите са 
емоционални. 

2.3 Забрана на тормоза  
на работното място

Според българското законодателство рабо-
тодателят не трябва да извършва и допус-
ка тормоз на работното място – нежелано 
физическо, сексуално или вербално поведение, 
което накърнява достойнството на даден 
служител. В кодекса за поведение или прави-
лата на компанията трябва да е ясно заяве-
но, че тормозът е забранен. Стъпка напред 
би било да разпишете с примери какво счи-
тате за тормоз и какво за абсолютно непри-
емливо поведение от страна на членове на 
екипа си. Това може да бъде разпространя-
ване на имейли със снимки или YouTube видеа 
с такова съдържание. Тормозът се счита за 
дискриминация по някакъв признак, но освен 
това може да бъде и престъпление (напри-
мер при физическо насилие). Ясната полити-
ка за забрана на тормоз има положителен 
ефект върху чувството за принадлежност 
към компанията и увереността, че всеки слу-
жител ще бъде защитен.30

2.4. Доверено лице / сигурна среда 
  (safe place)

Менторството на работното място може 
да се използва не само за по-неопитните и 
новопостъпилите служители. То доказано 
работи за повишаване на ефективността 
на жени и представители от малцинствата 
и за тяхното приобщаване към работата.31 

Може да изпробвате доброволна менторска 
програма за ваши служители от уязвими гру-
пи и малцинства. Съществуването на до-
верен човек на работното място, различен 
от прекия ръководител, с когото можеш да 
споделиш проблемите си, подпомага изграж-
дането на умения и самоувереност, които 
са от полза в кариерното развитие на хора 
от по-малко представените групи в компа-
нията. От друга страна, това е възможност 
за някой колега да използва своите знания и 
умения, за да помага и подкрепя. Откъсва-
нето от рутината и правенето на нещо 
доброволно може да допринесе за увеличава-
нето на неговата лична удовлетвореност 
и креативност, както и да го предизвика да 
предложи промени, нови процеси, продукти 
или услуги (вътрешно предприемачество). 

2.5. Сигнали и оплаквания за нарушаване 
 на  политиката за многообразие 

Тук на практика се включват всички оплак-
вания за дискриминация и тормоз на работ-
ното място. Добра практика е, ако има ясна 
процедура към кого да се обърне служителят 
при различни ситуации. Хубаво е, ако това е 
прекият му ръководител, но много често ме-
ниджърите не са подготвени да се справят 
с подобни конфликти или пък служителят 
иска да запази анонимност, или не се чувства 
удобно да сподели в екипа си (възможно е и 
конфликтът да възникне именно с ръководи-
теля).

30 Закон за защита от дискриминация: чл. 4, ал. 1 и 2 – относно същността на дискриминацията и нейната забрана; чл. 5 – относно сексуал-
ния тормоз; чл. 17 – относно оплакването за тормоз на работното място; чл.  17, 18 и 19 – относно задълженията на работодателя; чл. 80, 
ал. 3 – относно санкцията спрямо работодателя; ДР § 1, т. 1 и 2 – относно същността на дискриминацията. 
Кодекс на труда (КТ): чл. 8, ал. 3 – относно забраната за осъществяване на дискриминация; чл. 127, ал. 2 – относно задълженията на работода-
теля; чл. 186 – относно дисциплинарното наказание; чл. 188 – относно видовете дисциплинарни наказания; чл. 189, ал. 1, чл. 192 и 193 – относно 
дисциплинарното наказание; ДР § 1, т. 1 – относно работодателя.
Наказателен кодекс (НК): чл. 128, 129 и 130 – относно физическото нараняване; чл. 143 – относно принудата; чл. 146 – относно обидата; чл. 152 – 
относно сексуалното насилие.
31 Проучване на Харвард показва, че афроамериканци с диплома по бизнес администрация имат повече шансове за кариерно израстване, 
когато имат ментори, https://hbswk.hbs.edu/item/race-does-matter-in-mentoring

http://biasinterrupters.org/wp-content/uploads/Identifying-Bias-in-Performance-Evaluations-Worksheet-with-citations.pdf
http://biasinterrupters.org/wp-content/uploads/Identifying-Bias-in-Performance-Evaluations-Worksheet-with-citations.pdf
http://biasinterrupters.org/wp-content/uploads/Identifying-Bias-in-Performance-Evaluations-Worksheet-with-citations.pdf
https://hbswk.hbs.edu/item/race-does-matter-in-mentoring 
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Възможностите са различни: 

• Формална и неформална процедура –  
ако неформалната процедура, при която 
се търси решение на проблема чрез ме-
диация, не е успешна, винаги може да се 
мине към формална. Тогава обикновено се 
подава писмено оплакване директно до 
най-високото ниво на работодателя и по 
закон той е длъжен да разследва и да вземе 
мерки. 

Проблемът с формалните процедури е, че 
те няма как да запазят анонимността и че 
са свързани с много изслушвания, на които 
дори могат да присъстват представители 
на синдикатите. Това може да означава нат-
рупване на негативни емоции към подалия 
оплакването (засрамване от другите, крити-
ки). Повечето жертви на неприемливо пове-
дение на работното място не съобщават 
за проблемите си, за да избегнат стреса и 
защото се опасяват, че по този начин ще ги 
задълбочат и ще попречат на кариерата си. 
Според някои проучвания, дори и оплаквания-
та да са достатъчно оправдани, жертвите 
понасят социални и финансови загуби и би-
ват набеждавани, че създават проблеми. От 
друга страна, ако биват подминавани дори и 
малките прояви на дискриминация, страдат 
не само служителите, но в дългосрочен план 
и организацията. Затова е добре да следите 
доколко е приемаща работната атмосфера 
и на какво точно би могло да се дължи теку-
чеството в компанията. 

 
• Използване на външен оператор за оп-

лакванията – този вариант се използва 
от много глобални компании, които обик-
новено аутсорсват дейността на друг 
оператор. Така, от една страна, запазват 
обективност и безпристрастност при 
разглеждането на случаите, а от друга, 
си спестяват поддържането на вътре-
шен ресурс за това, тъй като е вероятно 
тези случаи да са сравнително малко. По-
добни са каналите Speakup на GSK и Ethics 
Line на Coca-Cola. Вариант за по-малките 
компании е да имат външен омбудсман/
медиатор, вместо да се наема цяла те-
лефонна линия или оператор, който да 
обслужва оплакванията. 

2.6 Подходящо приспособяване  
 на работната среда 

  (Reasonable accommodation) 

Терминът се превежда на български и като 
„разумни улеснения“ (в чл. 2 на Конвенцията 
за правата на хората с увреждания на ООН, 
ратифицирана и от България). Най-общо 
това са ефективни мерки за приспособяване/
модифициране на работната среда, които 
не водят до непропорционално или неоправ-
дано обременяване на околните, но които 
биха позволили на човека от уязвима група в 
дадена ситуация да упражни своите права 
и свободи наравно с останалите. Примери за 
разумни улеснения могат да бъдат: предого-
варяне на работното време, предоставяне на 
специално оборудване, възможност за прекъс-
вания за почивка при нужда, ползване на отпуск 
за посещения при лекаря, почасово работно 
време, възможност за работа от дома и др. 

• Медиатор/омбудсман – обучете някой в 
компанията да получава оплакванията. По 
този начин има възможност много по-ра-
но да бъде разрешен даден конфликт, пре-
ди да се стигне евентуално до съдебни 
дела, както често се случва, когато отдел 
„Човешки ресурси“ се заеме със случая. 
Оперативните мениджъри и служители-
те от отдел „Човешки ресурси“ трябва 
да защитават на първо място интереса 
на компанията и те следват писаните 
процедури. Така има риск да пренебрегнат 
добруването на служителите, прехвър-
ляйки случая към юристите, вместо да 
бъдат медиатори в проблемната ситуа-
ция.  

В офиса на SAP Labs Bulgaria има позиция 
Assigned Investigator, която се избира сред 
служители, заявили готовност да я изпъл-
няват на доброволен принцип. Това обикно-
вено е човек с достатъчна организационна 
зрялост, който преминава вътрешно спе-
циализирано обучение от централното 
управление, и към него могат да се обръ-
щат служители, които имат оплаквания 
от дискриминация на работното място. 
Неговото обучение включва умения за ре-
шаване и медиация при конфликти, повиша-
ване на чувствителността по темите за 
дискриминация и многообразие. При нужда 
той пренасочва решаването на проблема 
към съответното ниво.

Пример 1: Служителка в ранна бремен-
ност е с много тежко сутрешно прило-
шаване, поради което ѝ е трудно да пъ-
тува в претъпкания градски транспорт 
в час пик. Ефективна мярка: Работода-
телят позволява временно служителка-
та да работи сутрин вкъщи и да пътува 
до работа по-късно, в по-свободните 
транспортни средства. Тя ще може 
да е достъпна по телефон и видеокон-
ферентна връзка и така няма нужда да 
бъдат отменяни сутрешните срещи. 

Пример 2: Служител иска да предприеме 
поклонническо пътуване, но няма доста-
тъчно отпуск. Ефективна мярка: Рабо-
тодателят се съгласява служителят да 
ползва по-малко отпуск тази година и да 
прибави неизползваните дни към от-
пуска следващата година, за да направи 
пътуването. 

Пример 3: Работник на пълен работен 
ден е с ревматоиден артрит. Забо-
ляването има остра фаза сутрин и се 
облекчава през деня. Ефективна мярка: 
Работодателят се съгласява да намали 
работния ден на 70%, с гъвкав старт, 
така че служителят да може да започ-
ва по различно време сутрин според 
конкретното си състояние.

Източник: Promoting diversity and inclusion through 
work place adjustments: a practical guide / International 
Labour Office. – Geneva: ILO, 2016 (адаптирано).

https://gsk.i-sight.com/landing-page/
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/51294/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/51294/index.html
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Според доклад на Международната органи-
зация на труда най-често четири типа слу-
жители се нуждаят от някакъв вид приспо-
собяване на работното място към нуждите 
им: работници с увреждания (включително 
родители или служители, които се грижат за 
роднини с увреждания), с тежки заболявания 
(диабет, ХИВ и СПИН), бременни жени и хора 
със семейни отговорности, работници със 
специфични религиозни вярвания. 

Водещият елемент при подходящото приспо-
собяване е то да е разумно, а какво е разумно, 
се определя индивидуално за всеки отделен 
случай. Някои промени може да изглеждат 
прекалено трудоемки или трудни за изпъл-
нение от компанията, но е необходимо да се 
прецени дали усилието ще направи среда-
та по-приобщаваща, като едновременно с 
това бизнесът продължи да е също толкова 
продуктивен и оперативен, както преди 
тях.

При решението за разумно улеснение се има 
предвид допълнителната цена (евентуално). 
То не трябва да се отразява негативно върху 
останалите работници, а също и да не нару-
шава основни функции на работната пози-
ция. В този смисъл, ако неоправдано са обре-
менени другите от екипа или организацията, 
тогава компанията няма как да предприеме 
ефективни мерки за приспособяване. 

Пример 1: Кандидат за работа в магазин, 
който е отворен седем дни в седмица-
та, отказва да работи в неделя по рели-
гиозни съображения. Екипът се редува 
и всеки работи по една неделя в месеца. 
Работодателят знае, че другите члено-
ве на екипа имат ангажименти с малки 
деца и семейство и няма да се съгласят 
да работят допълнителна неделя, така 
че отказва да наеме кандидата – негати-
вен ефект върху другите работници. 

Пример 2: Кандидат за позицията учи-
тел по история е с малко дете. Позиция-
та изисква един път годишно да придру-
жава учениците на екскурзия в чужбина. 
В интервюта за работа кандидатът 
казва, че няма да може поради семейни ан-
гажименти. Тъй като това не е основна 
част от задълженията и не всички уче-
ници пътуват, работодателят все пак 
предлага работата на кандидата. 

Пример от България: Кандидат за рабо-
та е с диабет. Работодателят го наема, 
като закупува хладилна чанта за лекар-
ствата му и обучава колегите и всеки 
новопостъпил в екипа как да разпозна-
ват симптоми на хипоглекимия у коле-
гата си и как да реагират (да поставят  
инжекция при нужда и т.н.).

3. Редовен мониторинг  
    и отчет
 
Трудно ще се види ползата от разнообра-
зието в компанията, ако не се проследяват 
някакви измерими индикатори. Ако правите 
проучвания и искате да получите обратна 
връзка от служителите, бихте могли да 
включите и блок с демографска информация, 
разработен според политиката за защита 
на личните данни. Включете в обратната 
връзка въпрос дали служителите се чувст-
ват приети на работното място. Това може 
да е и част от самооценката при годишните 
атестации, ако съществува такава проце-
дура. Възможността служителите да да-
ват предложения ги прави съпричастни към 
компанията и ги кара да се чувстват ценни 
за нея. В същото време може да оцените ва-
шите усилия за изграждане на приобщаваща 
среда.

В годишните отчети може да се добави 
информация за служителите по отношение 
на разнообразието – брой/процент предста-
вители на различни групи служители (по пол, 
ЛГБТ, етнически произход, възраст, с увреж-
дания, на пълно/непълно работно време и 
т.н.), които са: кандидатствали за работа, 
получили повишение, напуснали, представи-
тели в мениджмънта. Добра практика е да 
се отчетат и събитията, свързани с прак-
тиките по приобщаване (например обучения, 
фестивали, инициативи и др.)32 . Също толко-
ва важно е да се отбележат целите, дефици-
тите и трудностите, с които се сблъсква 
организацията.

32 Примерна карта за оценка на многообразието на Lloyds може да се свали от https://inclusionatlloyds.com/resources/toolkit/

Твърдения за оценка по скала („По-скоро 
да“, „По-скоро не“, „Без отговор“) на Lloyds: 

• Ние (компанията) се ангажираме да 
привличаме, развиваме и задържаме 
хора с разнообразен опит и произход. 

• Към мен се отнасят честно и с ува-
жение. 

• Смятам, че на всеки се дават равни 
възможности за личностно и кариер-
но развитие. 

• Разнообразната работна сила е от 
основно значение за нашия успех. 

• Прекият ми ръководител следи слу-
жителите да имат включващо пове-
дение. 

https://inclusionatlloyds.com/resources/toolkit/
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Митове/предразсъдъци относно многообразието  
на работната сила: 

По-малко или гъвкаво работно време е равно на по-малка продук-
тивност – напротив, има много изследвания, според които почасо-
вият работен ден е много по-добре оползотворен от служителите 
и те имат по-висока ефективност. Това води и до по-добър баланс с 
личния живот, насърчава иновацията и креативността. Работната 
седмица във Франция е 35 часа, а в Дания – 37 часа.  

Ако наема човек с увреждане и не съм доволен от работата му, 
няма да мога да го уволня – само някои заболявания се ползват с 
по-голяма защита. 

Ако инвестирам в хора от уязвими групи, те ще повишат квалифи-
кацията си, ще натрупат опит и ще напуснат – всъщност такива 
хора са много по-лоялни и ще останат дълго на работа в същата ком-
пания. Има дори доказателства, че при тях текучеството е много 
по-слабо. 

Друго разпространено схващане е, че хората с увреждания са подхо-
дящи само за нискоквалифициран труд и не могат да се издигат във 
фирмата. Изследванията отново показват, че това не е така – голя-
ма част от хората с увреждания имат нужното образование и квали-
фикация, показват и желание за по-нататъшно усъвършенстване и 
израстване в кариерата.

Политика за разнообразни  
доставчици на: 

Blackberry – https://global.blackberry.com/
content/dam/bbCompany/Desktop/Global/
PDF/Investors/Governance/BlackBerry_
Supplier_Diversity_Policy_July_2013.pdf  

Xerox – https://www.xerox.com/en-us/about/
supplier-relations/diversity-program  

Coca-Cola – https://www.coca-colacompany.
com/supplier-diversity

Бележка: Всички изложени в тази част прак-
тики са само примери и при разписването на 
тези процеси в компанията е важно да се взе-
мат предвид местните особености и разли-
чия, както и спецификите на самата органи-
зация и секторът ѝ. Някои от процедурите 
са твърде енергоемки и предполагат повече 
човешки ресурс и финанси. В други случаи оба-
че биха могли да се направят малки промени, 
които няма да струват много, но ще пови-
шат съпричастността на служителите и 
ще направят средата приобщаваща. Целта 
на предложенията е да провокират компани-
ите да се замислят как могат да поставят 
темата за многообразието на работното 
място и да бъдат креативни. 

4. Въвличане на партньори  
    и доставчици 
След като вече има установени практики за 
разнообразие в компанията, може да помисли-
те за споделянето на принципите за разно- 
образие и приобщаване с вашите партньо-
ри. Това би могло да е добра възможност за 
обмяна на идеи. От друга страна, е още едно 
поле на действие за многообразието. Много 
глобални компании имат политика за мно-
гообразие по отношение на доставчиците 
си и се стремят да избират сред по-широк 
кръг партньорства. „Кока-Кола“ например си 
поставя целта да е световен лидер в мно-
гообразието на доставчици, като смята, че 
това не само подпомага различни общности, 
но увеличава иновативността и креатив-
ността. Освен компании от различно пред-
ставени групи те се стремят да търсят 
разнообразие и по отношение на размера им, 
като включват и малки и средни предприя-
тия.

Друг начин за въвличане на партньорите в 
политиката за многообразие е включването 
на предписания (а понякога и задължителни 
елементи) в договорите с подконтрактори 
и доставчици. Възможно е също да се отво-
ри и процедура за подаване на сигнали и от 
партньори, клиенти и доставчици към ком-
панията в случай на неприемливо и дискри-
минационно поведение от страна на нейни 
служители. 

https://global.blackberry.com/content/dam/bbCompany/Desktop/Global/PDF/Investors/Governance/BlackBerry_Supplier_Diversity_Policy_July_2013.pdf  
https://global.blackberry.com/content/dam/bbCompany/Desktop/Global/PDF/Investors/Governance/BlackBerry_Supplier_Diversity_Policy_July_2013.pdf  
https://global.blackberry.com/content/dam/bbCompany/Desktop/Global/PDF/Investors/Governance/BlackBerry_Supplier_Diversity_Policy_July_2013.pdf  
https://global.blackberry.com/content/dam/bbCompany/Desktop/Global/PDF/Investors/Governance/BlackBerry_Supplier_Diversity_Policy_July_2013.pdf  
https://www.xerox.com/en-us/about/supplier-relations/diversity-program  
https://www.xerox.com/en-us/about/supplier-relations/diversity-program  
https://www.coca-colacompany.com/supplier-diversity 
https://www.coca-colacompany.com/supplier-diversity 
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V. Разработване 
 на комуникационен план

Комуникирането на политиките за много-
образие и тяхното изпълнение е добре да 
бъде таргетирано както към служителите 
и партньорите на компанията, така и към 
широката общественост. Бъдете ясни и 
конкретни за целите, които си поставяте. 
Важно е да бъде разбираем начинът, по който 
смятате да интегрирате политиките за 
многообразие в бизнес плановете на компа-
нията. В същото време трябва да сте реа-
листи и по отношение на времевата рамка, 
за да се избегне опасността от създаване 
на очаквания, които няма да могат да бъдат 
оправдани. 

Какво всъщност е „комуникационен план“? 
Най-общо казано, това е подробна стра-
тегия, която очертава целевите групи на 
компанията и посланията, които трябва да 
бъдат предадени с цел постигане на кон-
кретни резултати. 

Добрият комуникационен план се изпълнява в 
следните стъпки (в зависимост от нуждата 
и контекста могат да бъдат адаптирани).

1. Мисия
Прегледайте отново мисията на вашата 
компания. Тя е крайната цел, към която се 
стремите и комуникациите трябва да са 
съобразени с нея. 

Мисията на политиката за многообразие 
може да бъде ясно и трайно обвързана с ми-
сията на компанията, когато това е реше-
нието на нейното ръководство. Ето някои 
примери: 

Многообразието е ядрото на нашата 
визия, мисия и ценности. Посветени 
сме на включваща работна сила, която 
представлява много различни култури и 
гледни точки. Световните ни брандо-
ве са място за среща на хора от целия 
спектър на живота, място където те 
се свързват, създавайки добронамерена 
среда за всички. 

Разбирането на уникалните характерис-
тики на нашия екип заедно с тези на на-
шите гости, собственици, доставчици 
и партньори е от изключително значе-
ние за конкурентното ни представяне. 
Компанията ни винаги ще се стреми да 
отразява глобалните общности там, 
където живеем и работим („Хилтън“, 
www.hilton.com). 

Визията ни е да създаваме среда, където 
упражняването на многообразие и включ-
ване се случва естествено в преследва-
нето на организационни цели. 

Мисията ни е да създаваме култура, 
която цени многообразието и насърчава 
доверие, отвореност и взаимна под-
крепа, за да изградим високоефективни 
екипи, съставени от разнородни умения, 
култури и опит; да демонстрираме мно-
гообразие и включващо лидерство с на-
шия бизнес модел и да бъдем разпознати 
както вътре, така и навън като едно от 
най-добрите места за работа (Brown-
Forman, www.brown-forman.com).

http://www.hilton.com
http://www.brown-forman.com
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2. Определете целите  
за комуникация

3. Дефинирайте  
целевите групи

4. Call to action

Идентифицирайте целите, които си поста-
вяте. Ако не сте сигурни към какво се стре-
мите, със сигурност ще постигнете нещо 
друго.

Преди да започнете разработването на 
комуникационния план, идентифицирайте 
аудиторията, която искате да достигнете. 
Целевата група са хората, към които ваша-
та политика има отношение. В този смисъл 
целевите групи може да са няколко. 

• Целеви групи вътре в организацията ви - 
служители, акционери, доброволци и др. 

• Целеви групи извън организацията – кли-
енти, доставчици (от веригата за дос-
тавки), партньори и др. 

Ето няколко начина да научите повече за це-
левите си групи: 

Изследвайте настоящите си потребители, 
за да научите повече за тях. Опитайте да из-
ползвате инструменти като Survey Monkey 
или Google Forms, за да съберете информация 
от вашата аудитория. Задавайте въпроси, 
свързани с демографията, за да съберете 
нужната ви информация. 

Към всяка от вашите целеви групи трябва да 
има call to action. Какво искате всяка от тях 
да направи, след като прочете или чуе ваше-
то послание? Например, ако имате програма, 
която е насочена към привличане на младежи, 
които сега завършват висшето си образова-
ние, те със сигурност имат нужда от финан-
си – за изплащане на студентски заеми и кре-
дити и пр. Вашият call to action може да бъде 
свързан с покана за безплатна консултация за 
изплащането на студентските им заеми по 
възможно най-бързия начин. 

Знаете какво искате те да направят, сега 
остава да изберете правилния начин да го 
кажете, така че да го направят наистина.

5. Изберете канали  
    за комуникация 
 
Най-подходящи са тези, които се използват 
от целевите аудитории – интернет стра-
ници, блогове, социални медии, комуникация 
по електронна поща, радио, телевизия, спе-
циални събития, вътрешни мрежи за комуни-
кация като интранет чатове, видео стени, 
бюлетини, общи помещения за почивка и 
срещи и т.н. Трябва да прецените и каква да 
е честотата на публикуване, тъй като всеки 
от каналите има свои специфики. След като 
сте решили колко често ще публикувате, 
трябва да решите и кога да го правите. Това 
е важно, защото публикуване в правилното 
време увеличава вероятността за достига-
не до целевите групи.

Разровете се в Google Analytics, за да научите 
повече за посетителите на вашата интер-
нет страница. 
 
Разгледайте профилите на вашите конку-
ренти в социалните медии, за да видите как-
ви хора успяват да привлекат като аудито-
рия (и сравнете с вашите последователи).  

Щом приключите с идентифицирането на 
целевите групи, е добре да ги опишете с 
едно-две кратки и ясни изречения, например: 
Целевата ни група включва професионалисти 
на възраст 20–28 години, които стартират 
своята кариера, след като са завършили ко-
леж или университет.

6. Послания
Към всяка от целевите групи трябва да има 
специфично послание, за да постигнете свои-
те цели. Посланието трябва да адресира 
три неща: 

• Проблем, с който се сблъскват. 

• Решение на проблема, което вие предла-
гате. 

• Call to action. 

Като начало може да използвате  
този пример: 
 
Познат ли ви е [този проблем?]? Вижте как 
[име на компанията] може да помогне  
с [продукт или услуга]. [добавете call to action] 

Все по-често компаниите се ангажират с 
теми и проблеми, свързани с толерантност, 
антидискриминация, борба с езика на омраза-
та и т.н. Ето някои от техните послания:

#iloveyouhater – Sprite  

(https://youtu.be/taF-CiqMPbA) 

Don‘t be colorblind, be color brave. 
Embrace diversity as a competitive advantage33

Послание, което много компании приемат и 
споделят след добилия популярност ТЕД разго-

вор с Мелъди Хобсън (https://www.ted.com/talks/
mellody_hobson_color_blind_or_color_brave) 

33 „Не бъди сляп за цвета, бъди смел. Приеми многообразието като конкурентно предимство.“

https://www.ted.com/talks/mellody_hobson_color_blind_or_color_brave
https://www.ted.com/talks/mellody_hobson_color_blind_or_color_brave
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7. Измерване  
на резултатите

Последната стъпка от вашия комуникацио-
нен план е измерване на резултатите. Все 
пак е добре да сте сигурни, че това, което 
правите, е правилно, нали? 

Сега имате всичко необходимо, за да създа-
дете солиден комуникационен план. Ще впе-
чатлите аудиторията си с ясни послания и 
решения на нейни проблеми точно когато 
има нужда от това.

Докато изработвате комуникационния план: 

Бъдете искрени 

Дори ако това означава да признаете недос-
татъци. Вашата откровеност ще бъде оце-
нена. Признаването на слабости и пропуски 
всъщност ще повиши имиджа ви. 

Интегрирайте политиките си за многоо-
бразие в управление на репутационния риск 

Важно е многообразието да се включи като 
репутационен риск по начина, по който са 
включени недостатъци на продуктите или 
лоши трудови практики. Възприемането му 
като риск ще ви даде възможност да упра-
влявате рисковете проактивно и да от-
говаряте на слабостите и възникващите 
въпроси. Обърнете специално внимание на 
социалните медии – голяма част от инфор-
мацията, която оформя вашия имидж, идва 
оттам: следете какво се говори, влизайте в 
диалог и опровергавайте навреме потенци-
ално вредни изказвания. 

Капитализирайте ползите 

Възприемането на политики за многообразие 
е възможност за бизнеса да се ангажира пове-
че с различни общности и да направи проду-
ктите и услугите си по-близки до тях като 
потребители.  

Комуникирайте достъпно 

Много хора с увреждания например е възмож-
но да нямат достъп до стандартно пред-
ставената информация. Усилията, необхо-
дими за преодоляването на тези бариери, са 
нищожни в сравнение с ползите за компания-
та. Това се отнася както за външните кому-
никации, така и за вътрешните – комуника-
циите, насочени към служители. Ето някои 
неща, които е добре да имате предвид: 

• В различен формат ли са достъпни ваши-
те документи, например на аудиофайл, 
на брайлова азбука, на различни езици и 
шрифтове? Ясно ли е как хората могат да 
поискат и да получат тази информация? 

• Използвате ли вградената опция на 
Microsoft Office „accessibility checker“ във 
всички ваши документи? 

• Видеата ви имат ли субтитри? 

• Аудиосъдържанието има ли транскри-
пция? 

• По време на уебинари и виртуални срещи 
осигурявате ли лайвсубтитриране? А 
превод на жестов език? 

• Има ли алтернативни начини, по които 
хората могат да се свържат с вас? 

• Когато организирате събития, питате 
ли хората дали имат нужда от допълни-
телно съдействие, за да осигурите пълно-
ценното им участие?

 
Повечето от изброените неща са много бър-
зи и лесни за изпълнение, а в същото време 
ще бъдат от голяма полза за много хора. 
 
Комуникирането по различни канали е жизне-
новажен компонент от политиките за мно-
гообразие. То предлага на компанията различ-
ни възможности за изпращане на позитивни 
и информиращи сигнали към служители, 
бъдещи служители, клиенти и потребители, 
съдружници и партньори.

Добре е комуникационният план да съ-
държа следните части: 

• Цел – каква е целта на комуника-
ционния план? 

• Лого и слоган (послание) – за да е 
разпознаваема, компанията трябва 
да е ясна по отношение на посла-
нията, които иска да комуникира с 
целевите аудитории. 

• Задачи – какви задачи трябва да 
изпълни? 

• Целева група – кого таргетира въ-
тре и вън от компанията? 

• Канали за комуникация – в зависи-
мост от характеристиките на 
целевите групи трябва да се избе-
рат и подходящите канали за ко-
муникиране и разпространение на 
информацията – по същия начин, по 
който се комуникира и маркетинго-
ва кампания. 

• Възможни дейности – семинари, 
уъркшопи, обучения, бюлетини, ре-
клами, интернет страница, профи-
ли в социални медии и т.н. 

• Времеви график – показващ време-
то за изпълнение на планираните 
дейности. 

• Очаквани резултати – какво се оч-
аква да бъде постигнато с изпълне-
нието на комуникационния план?
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Анекси 

1. Речник на основните  
термини и понятия 

Многообразие – отдаденост и способност 
да се разпознават и оценяват различните 
характеристики, които оформят индивида 
по начин, който приема и насърчава уникал-
ността на индивидуалните и общите по-
стижения.  

Многообразие на работното място –  
наличие на работна сила, която осигурява 
широк спектър от способности, опит, зна-
ния и предимства благодарение на своята 
разнородност по възраст, произход, етниче-
ска принадлежност, физически способности, 
политически и религиозни убеждения, пол и 
други качества.  

Включване –  търсене, намиране, разбиране и 
премахване на бариери с оглед на пълноправ-
но участие и принадлежност; съзнателно 
включване на допълнителна група или процес 
и насърчаване на високи нива на индивидуал-
ност и колективна принадлежност.  

Принадлежност – психологическото усещане 
за сигурност, което позволява на служители-
те да покажат пълния диапазон от възмож-
ностите си на работното си място. 

Интеграция – отнася се до участие на раз-
лични хора (по произход, пол, националност и 
т.н.) в организацията и поддържане на пози-
тивно настроена към тях среда и организа-
ционна култура. 

Корпоративна култура – отразена е във и 
чрез писани правила, но и чрез неписани та-
кива. Корпоративната култура предоставя 
на членовете си средата, в която могат да 
строят обща идентичност.  

Предразсъдъци – съзнателно или несъзнател-
но негативно убеждение за група от хора или 
членове на дадена група. Те представляват 
предварително съждение, букв. пред-раз-
съд-ъци, което може да доведе след себе си 
дискриминационно поведение. Подобно отно-
шение може да придобие социален и икономи-
чески характер. Въпреки че предразсъдъците 
не могат да бъдат изкоренени (в смисъл, че 
не може да се забрани на хората да мислят), 
то все пак може да се гласуват определени 
закони и политики, които да забраняват 
дискриминацията и неравенството, което 
произхожда от тези предразсъдъци.  

Стереотипи – генерализации и предпостав-
ки за членове на определена група от хора. 
Стереотипите обикновено изразяват не-
гативно отношение и могат да доведат до 
дискриминационно поведение.  

Стереотипизиране – наблюдава се в проце-
са на работа, когато се влагат определени 
качества, пристрастия, компетенция, та-
ланти и поведение (или липсата им) в човека 
на базата на принадлежността му към опре-
делена група, била тя етническа, религиозна 
или друга, независимо от неговите лични 
качества и опит.  



90 91

Микроагресия – коментар или действие, 
често несъзнателни, които са враждебни по 
своята същност и са насочени към член на 
малцинство или маргинализирана група.  

Несъзнателно пристрастие (Unconscious 
Bias) – социални стереотипи за определени 
групи хора, които се формират извън собст-
веното ни съзнание. Всеки притежава не-
съзнателни представи за различни социални 
или етнически групи и тези предубеждения 
произтичат от тенденцията на хората да 
организират социалните светове чрез кате-
горизиране.  

Дискриминация съществува, когато хората 
биват третирани по-неблагоприятно от 
други хора в сравними ситуации единстве-
но по причина на това, че принадлежат или 
са възприемани като принадлежащи към 
определена група или категория хора. Хора-
та могат да бъдат дискриминирани заради 
тяхната възраст, увреждане, етническа 
принадлежност, произход, политически убеж-
дения, раса, религия, физически или социален 
пол, сексуална ориентация, език, култура и по 
различни други признаци.  

• Пряка дискриминация – когато правила, 
практики, поведение или политики из-
ключват, предпочитат или третират 
неблагоприятно определени индивиди 
директно или косвено заради принадлеж-
ността им към определена група.  

• Непряка дискриминация – отнася се до 
привидно неутрални ситуации, регула-
ции или практики, които обаче водят до 
неравностойно третиране на личности 
с определени характеристики. Случва 
се и когато еднакво за всички се прилага 
дадено условие, отношение или крите-
рий, но има непропорционално високо 

или негативно влияние върху определена 
група. Непряката дискриминация е много 
по-трудно различавана, отколкото пря-
ката. Тя може да бъде непреднамерена и 
скрита зад терминология и бюрокрация. 
Могат да се посочат различни примери 
– от изискване за минимална височина 
за наемане на пожарникари (изключващо 
повече жени, отколкото мъже) до уни-
версален магазин, който не наема хора, 
които си покриват главата. Тези прави-
ла, които на пръв поглед са неутрални 
от гледна точка на начина, по който 
са формулирани, на практика могат да 
поставят в несъразмерно неблагоприят-
но положение членовете на определени 
социални групи. 

• Структурна дискриминация – наследена 
или институционализирана в социалните 
и правните норми или органите на  
управление и отразяваща и възпроизвеж-
даща дискриминативни практики и мо-
дели на поведение. Това може да включва 
например различни и по-лоши условия за 
обучение на наличните етнически мал-
цинства или недостиг на образовател-
ни, транспортни или други обществени 
услуги. Често структурната дискрими-
нация се проявява като институционал-
на субективност, като механизми, които 
постоянно допускат нарушения в полза 
на една група и дискриминират друга. 
Задачата при структурната дискрими-
нация е тя да стане видима, тъй като 
често ние свикваме с нея, въпреки че тя е 
очевидна и безспорна. 

• Множествена дискриминация – когато 
се работи с определена социална група в 
неравностойно положение, е важно да сме 
наясно с вътрешната еднородност на 
групата и с потенциала за множество ос-

нования за дискриминация. Реалното мно-
жество идентификации не само означава 
повече възможности за дискриминация, но 
може да дойде също от няколко посоки: на-
пример жена с увреждане от ромски про-
изход може да бъде обект на множествена 
дискриминация веднъж като жена, втори 
път като ромка и трети път като човек 
с увреждане. В повечето случаи множест-
вената дискриминация възниква спрямо 
така наречените видими малцинства, 
жените и хората с увреждания. 

Расизъм – някои предразсъдъци могат да се 
трансформират в идеологии и да подхран-
ват омразата. Такава идеология е расизмът. 
Той включва дискриминационно или унизител-
но поведение спрямо хората заради тяхната 
въображаема „непълноценност“. Расизмът 
продължава да съществува в съвременните 
европейски общества и политики и макар 

расите вече да не се възприемат като биоло-
гическа категория и само малко на брой хора 
да вярват днес в „по-висшите раси“ с присъ-
щото им право да доминират над смятани-
те за „по-нисши“, последствията от расизма 

не са напълно изчезнали и той приема други 
форми, като културен расизъм или етноцен-
тризъм, с убеждението, че някои култури, по 
принцип техните собствени, са по-високо 
стоящи или че други култури, традиции и 
истории са несъвместими с техните. 

Тормоз – нежелано поведение, базирано на 
определени отличителни белези, което има 
за цел да наруши човешкото достойнство, 
психологическата или физическата неприкос-
новеност или да създаде тревожна, враждеб-
на, неблагоприятна или обидна атмосфера за 
жертвата. Тормозът може да приеме много 
форми, включително, но не само:  

• отправяне на директни или скрити запла-
хи; 

• отправяне на лъжливи обвинения; 

• изолиране, вкл. отстранявайки някого от 
участие в срещи и събития и възпрепят-
ствайки възможността му да бъде чут; 

• дискредитиране – разпространяване на 
слухове, непрестанна критика, особено в 
присъствието на колеги; 

• използване на неподходящи шеги, вну-
шения, унижаване, коментари на расова 
основа и др.;  

• оправяне на негативни коментари спря-
мо нечии навици и практики;  

• разпространяване на злепоставящи  
изображения и карикатури; 

Антициганизмът може да се определи 
като специфична форма на расизъм, иде-
ология на расово превъзходство, форма 
на дехуманизация и на институционали-
зиран расизъм, приложен срещу ромите. 
„Той се базира, от една страна, на въобра-
жаеми страхове, негативни стереотипи 
и митове и от друга страна, на отрича-
нето или изтриването от обществено-
то съзнание на дълга история на дискри-
минация срещу ромите.“34

34 Valeriu Nicolae, ergonetwork: www.ergonetwork.org/antigypsyism.htm 

http://www.ergonetwork.org/antigypsyism.htm 
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Привилегия – специално право, предимство 
или имунитет, които са предоставени или 
достъпни (често имплицитно и „невидимо“) 
на тези, които ги притежават. 

Проактивни мерки – преференциално или 
положително третиране на хора, принадле-
жащи към определени групи, което се прилага 
като опит да се облекчи или поправи някаква 
вреда, причинена от структурна дискри-
минация. Позитивни действия/дейности, 
наричани понякога позитивна дискримина-
ция, може не само да бъдат позволени, но и 
приветствани в борбата с неравенство-
то. Така например икономическите разлики 
между селските и градските райони често 
водят до различно ниво на достъп до услуги. 
Това от своя страна може да породи неравен-
ство, ако не бъдат взети специални мерки в 
противовес на резултата от първоначалния 
икономически дисбаланс. В подобни случаи 
преференциалното третиране е необходи-
мо, за да се осигури ефективно равенство, 
вместо да се причинява неравенство. Такива 
мерки могат да са наемане или повишение, 
или ускорени програми за обучение и разви-
тие за групи, които често са обект на дис-
криминация. 

Разумни улеснения – според чл. 2 от Конвен-
цията за правата на хората с увреждания на 
ООН, ратифицирана и от България, това са 
ефективни мерки за приспособяване/модифи-
циране на работната среда, които не водят 
до непропорционално или неоправдано обре-
меняване на околните, но които биха позво-
лили в дадена ситуация на човека от уязвима 
група да участва ефективно и пълноценно 
във всички форми на работата наравно с 
останалите.  

• използване на обидни прякори; 

• злоупотреба с власт, карайки служителя 
да изпълнява задачи, които са под негова-
та компетентност, поставяне на нере-
алистични крайни срокове и критикуване 
на способността за преценка на служите-
ля; 

• систематично изолиране и виктимизация 
спрямо служителя; 

• използване на стереотипи.  

Нетърпимост – неуважение към традици-
ите и вярванията, различни от собствени-
те. Тя включва също отхвърлянето на хора, 
които възприемаме като различни, например 
членове на социални или етнически групи, 
различни от нашите, или хора с различна по-
литическа или сексуална ориентация. Нетър-
пимостта може да се прояви в широка гама 
от дейности – от избягване през езика на 
омразата до физическо насилие и дори  
убийство. 

Религиозна нетолерантност – свободата 
на вероизповеданието и религиозната то-
лерантност са основни ценности, същест-
вуващи във всяка европейска страна, но 
въпреки това актовете на дискриминация 
въз основа на религия все още не са изчезна-
ли. Религиозната нетолерантност често е 
свързана с расизма и ксенофобията, в част-
ност с антисемитизма и ислямофобията. 
 
Непредставени групи –  групи, които по 
традиция не са имали равни възможности и 
достъп до икономически облаги заради дис-
криминационна политика или други социални 

бариери. Тези групи са много различни, съ-
ществуват в различен контекст и географ-
ска обособеност и може да са определени от 
своята раса, биологичен или социален пол, 
етнос, сексуална ориентация, някаква форма 
на физическа нетрудоспособност или нисък 
социален статут.  

LGBTQIA – абревиатура за лесбийки, гейове, 
бисексуални, транссексуални, куиър, интер-
сексуални и асексуални. Обобщаващ термин 
за цялата общност.  

Етническа група – група от хора, чиито 
представители се самоопределят чрез фак-
тори като общо наследство, култура, род-
ство, език, диалект, история и географска 
територия.    

Етническо малцинство – понятието не се 
отнася за конкретна етническа група, която 
е малобройна, а за група, която няма домини-
ращо социално, икономическо или политиче-
ско представителство.  

Икономически мигрант – трудоспособен чо-
век, който мигрира от една страна в друга, 
за да може да работи достойно съобразно 
своята квалификация.  

„Расизмът набира нова скорост като 
разумно практическо решение на наболе-
ли политически проблеми. Естествено, 
ние не го наричаме расизъм. Наричаме го 
антитероризъм или имиграционна поли-
тика.“

Alana Lentin35

35 Alana Lentin, “Committed to Making a Difference. Racism, antisemitism, xenophobia, and intolerance and their impact on young people in Europe” 

(symposium report), 2006. 

Репресия/виктимизация – търсене на отмъ-
щение, нараняване и ограничаване на инди-
вид или група, който е упражнил правото си 
(писмено или устно) да сигнализира опреде-
лена форма на дискриминация (директно или 
чрез посредник) или е участвал във формална 
или неформална инициатива като свидетел 
и др. 

Помиряване/медиация – интервенция от не-
зависима страна с цел постигане на взаимно 
съгласие и решение чрез контролиран диалог.  
Понятията „помиряване“ и „медиация“ поня-
кога се използват като синоними, но между 
тях има съществена разлика: медиаторът 
участва в диалога и дава препоръки, докато 
помирителят установява условията за диа-
лог, но не участва в него.  

Токенизъм – извършване на практически 
действия (като назначение, промотиране и 
повишение на човек от малцинствата) само 
за да се премахне критицизмът и да се даде 
пример на останалите как трябва да по-
стъпват.  

Синдром на натрапника – чувство за мало-
ценност и непринадлежност въпреки оче-
видния успех.  

Allyship – усилието за изграждане на връзка 
върху доверие и постоянство с маргинализи-
ран индивид и/или група от хора. 
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Всички тези въпросници могат да бъдат използвани за одит на етническо многообразие. 

 
Въпроси със затворени отговори - запитаните отговарят с: 

Примерни твърдения  

2. Примери за въпросници, които могат да бъдат  
    използвани за одит на етническо многообразие36

Въпроси с отговори според степента на съгласие:

напълно съгласен нито съгласен 
нито несъгласен

несъгласен напълно
несъгласен

36 Адаптирано от Promoting Equity ٵ Ethnic diversity in the workplace: A step-by-step guide, International Labour Office (ILO), 2015 

 □ Нашата компания приветства хора от 
различни култури.  

 □ Работници от определени етнически 
групи са обособени в определени нива в 
компанията. 

 □ Обявите ни за работа са насочени към 
различни етнически групи.  

 □ В обявите ни за работа е посочено, че 
приемаме многообразието.  

 □ Висшето ръководство подкрепя многоо-
бразието.  

 □ Колективните договори обхващат всич-
ки етнически групи.  

 □ Процесите за наемане на кадри в нашата 
компания са справедливи.  

 □ Веригите ни за доставки следват разби-
рането ни за многообразието. 

Примерни твърдения  

 □ Повишенията не са разпределяни еднакво 
между представителите  
на различните етнически групи.  
 
Служители от всички етнически групи 
са  разглеждани от висшия мениджмънт 
като възможни кандидати при отворени 
позиции за повишение на нива.  

 □ Работници от всички етнически групи 
получават еднакво заплащане за еднаква 
работа.  

 □ Всички служители независимо от етниче-
ската си принадлежност получават  
възможност за кариерна реализация.  

 □ Компанията толерира дискриминацията.  

 □ Атестациите за работата са справед-
ливи.  

 □ Организират се специални събития, за да 
бъдат включени представителите  
на различни етнически малцинства.  

 □ Служители от малцинствени групи не 
могат да се възползват от инициативи  
за балансиране на семейство и работа.  

да не вярно невярно

https://www.ilo.org/declaration/info/publications/eliminationofdiscrimination/WCMS_340481/lang--en/index.htm
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Въпроси за оценка по скала: 
Въпроси за приоритизиране: Колко приоритетно е … в компанията? 

Възможни отговори:  

добре недостатъчно лошо много лошо изключително важно изобщо не е важномного важно донякъде важно

Примерни въпроси  

Как бихте оценили следното? 

 □ Отдадеността на отдел „Човешки ресур-
си“ на многообразието. 

 □ Усилията на компанията да елиминира 
расовата дискриминация.  

 □ Отдадеността на висшето ръководство 
към многообразието.  

 □ Инициативите на компанията за много- 
образие. 

 □ Разумните улеснения за практикуване от 
страна на служителите на различните  
им вярвания, практики и обичаи.  

 □ Степента, в която доминиращите групи 
в компанията насърчават многообразие-
то.  

 □ Процедурите в компанията за справяне с 
оплаквания от дискриминация.  

 

Хипотетични въпроси: изречението да се 
завърши с „аз ще...“ 

Примерни твърдения 

 □ Ако компанията наеме повече кандидати 
от ромски (друг етнически) произход, аз 
ще ...  

 □ Ако в моя отдел има повече представи-
тели на други етнически групи, аз ще ...  

 □ Ако работя с човек от различна етниче-
ска група, аз ще ...  

 □ Ако компанията иска да увеличи броя на 
служителите от други етнически групи, 
аз ще ...  

 □ Ако трябва да изпълнявам служебни задъл-
жения заедно с колеги от различни етни-
чески групи, аз ще ... 

 □ Ако моят шеф или мениджър е представи-
тел на различна етническа група, аз ще ... 

 □ Ако стана свидетел или преживея дискри-
минация, аз ще ... 

 □ Ако трябва да управлявам хора от различ-
ни етнически групи, аз ще ... 

 

Примерни въпроси  

Колко приоритетно е за компанията  
следното?  

 □ Планирането на приемствеността.  

 □ Привличането на различни служители. 
 

 □ Задържането на различни служители.  

 □ Баланс между семейство и работа за всич-
ки служители.  

 □ Елиминирането на дискриминацията.  

 □ Спазването на фирмените ценности.  

 □ Справянето с оплакванията от дискрими-
нация. 

 



98 99

Политика за многообразие 

[Име на компанията] работи за насърчаване 
на многообразието и равните възможности 
и за елиминирането на формите на дискри-
минация. 

Ние ценим приноса на всички различни групи 
към работата на компанията, включително 
опит, умения, подходи, таланти, перспекти-
ви, иновации и творчество. 

[Име на компанията]. Становище за ангажи-
мента на компанията към многообразието и 
включването.  

Ние, лидерите на  [име на компанията], рабо-
тим за: 

• Работно място, което насърчава мно-
гообразието и равните възможности за 
всички.  

• Среда, която е освободена от дискрими-
нация.  

• Участие на всички групи служители с 
цел  да допринасят съобразно  своя опит, 
умения, подходи, таланти, перспективи, 
иновации и творчество за развитието 
на компанията.  

Въпроси с отворен отговор: запитаните предоставят своето мнение.  
Обичайно се поставят в края на въпросника.  3. Примерна структура на политика  

    за многообразие и включване37

• Справедливи и прозрачни практики.  

• Равнопоставеност на  всички служители 
и кандидати за работа. 

• Нулева толерантност по отношение на 
всякакви форми на  дискриминация, вклю-
чително реч на омраза, тормоз  
и виктимизация.  

Цели 

Целта на тази политика е да насърчи мно-
гообразието и включеността на служите-
лите и да елиминира възможността за дис-
криминация в компанията. Създаването на 
политиката за многообразие ще подпомогне  
[име на компанията] да определи визията и 
целите си по отношение на многообразието 
и включването и на средствата, чрез които 
те да бъдат постигнати на индивидуално, 
екипно и корпоративно ниво.  

Контекст 

Политиката е обезпечена от  [отбележете 
мисията на организацията, релевантно зако-
нодателство, регионални или международни 
споразумения, вкл. годината на приемането 
им]. 

37 Адаптирано от Promoting Equity   ٵ Ethnic diversity in the workplace: A step-by-step guide, International Labour Office (ILO), 2015 

Примерни твърдения 

 □ Най-хубавото от това, че компанията 
практикува политика на многообразие, е ... 

 □ Работници напускат компанията, защо-
то ... 

 □ Следните фактори са от решаващо зна-
чение за наемане в компанията ... 

 □ Основните бариери пред етническото 
многообразие в компанията са ... 

 □ Следните групи се облагодетелстват от 
програмите за етническото многообра-
зие: ... 

 □ Следните групи са най-уязвими при прес-
труктуриране или съкращения в компани-
ята: ... 

 □ Многообразието в компанията е ... 

 □ Основните места, в които компанията се 
нуждае от подобряване на етническото  
многообразие, са ... 

 

https://www.ilo.org/declaration/info/publications/eliminationofdiscrimination/WCMS_340481/lang--en/index.htm
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Обхват на политиката 

Нашата политика се отнася към всички:  

• Служители на пълно и непълно работно 
време;  

• Служители на постоянен и срочен дого-
вор; 

• Сезонни работници; 

• Работещи от домовете си;  

• Студенти и стажанти;  

• Членове на управителни органи; 

• Подизпълнители, търговци и доставчици.  

Определение на понятията 

Примери за дискриминация  

Дискриминиращото поведение може да 
приема много форми и няма да бъде толе-
рирано от [име на компанията]. Обвинения 
за дискриминация могат да възникнат при 
следните типове поведение (списъкът не е 
експлицитен): 

• Изключване на определени групи от дей-
ност/и на компанията.  

• Разпространяване на шеги, включващи 
принадлежност на служителя към опреде-
лена група или определени белези на служи-
теля.  

• Обиди и употреба на унизителен език. 

• Изключване на определени групи от ка-

Проактивни мерки 

За да утвърди тази политика, [име на компа-
нията] ще осигури проактивни мерки, като 
развитие на планове за равно третиране и 
поставяне на цели и срокове за увеличаване-
то на представителството на слабо пред-
ставените групи. 

Права на служителите  

Служителите имат право да практикуват 
трудова дейност в работна среда, която е 
свободна от дискриминация. Всеки служител 
има правото да бъде третиран честно и с 
достойнство във всяко отношение и ситуа-
ция. Отнасянето със служителя по неуважи-
телен начин и предоставянето на по-малко 
възможности заради принадлежност към оп-
ределена група или заради определени белези 
е не само нечестно, но и престъпно съгласно  
[име на нормативния акт и година на приема-
не].

Задължения на ръководителите 
 
Ръководството трябва:  

• Да разпознава  и цени многообразието; 

• Да приема позитивно равните възмож-
ности, многообразието и включването, 
хармоничните работни отношения и 
елиминирането на формите на дискрими-
нация; 
 

• Да се увери, че служителите са наясно с 
отговорностите си по отношение на 
политиката за многообразие и включване;  

• Да разпознава признаците на дискрими-
нация, тормоз и виктимизация и да взема 
подходящи  мерки за разрешаването и 
превенцията на проблема; 

• Да не дискриминира служителите при 
прилагането на процесите, свързани с 
управление на човешките ресурси и други 
оперативни процеси; 
 

• Да защитава подалите сигнали и свиде-
телите и да ги предпазва от отмъщение 
и виктимизация.

 
Задължения на служителите 

• Всеки служител трябва да се съобразява 
с мерките, които са приети с цел осигу-
ряване на многообразие, равни шансове и 
елиминиране на формите на дискримина-
ция.  

• Никой служител не може да подстрекава 
колеги, мениджъри или техни представи-
тели да дискриминират на база принад-
лежност към определена група или опре-
делени белези.  

• Никой служител няма право да търси са-
моразправа спрямо служител, подал оплак-
ване или предоставил информация за дис-
криминативни действия или поведение.  

• Никой служител няма право да тормози и/
или унижава колега на базата на неговата 
принадлежност към определена група или 
на негови определени белези. 

риерно развитие и от възможността 
за обучение, усъвършенстване, бонуси и 
промоции.  

• Изолиране на определени групи от проце-
са на участие в компанията.  

• Забележки, основаващи се на стереотипи 
или на предразсъдъци спрямо определена 
група или групи.  

• Тормоз на база принадлежност на служи-
теля към определена група или определе-
ни белези на служителя. 
 

• Изолиране на служители от определени 
групи от корпоративни срещи или ра-
ботни функции.  

• Отказ за работа със служители на база 
принадлежността им към определена гру-
па или определени белези на служителя. 

• Нееднакво заплащане за един и същи труд 
на всички служители на базата на принад-
лежност към определена група или опре-
делени белези на служителя. 

• Отказ от предоставяне на разумни  
улеснения за практикуване на специфични 
обичаи или нужди. 

• Допускане на разпространението на ка-
рикатури или изображения, които унижа-
ват достойнството на определени групи 
служители.  

• Ползване на услуги само от служители от 
специфична група.  

• Разпределяне на корпоративни социални 
инвестиции само към служители от опре-
делени групи. 
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Консултации  

Компанията ще предоставя възможност за 
обсъждане на политиката на всички етапи 
от нейното изпълнение оценка, както и на 
свързаните с нея инициативи в  [име на ком-
панията]. В обсъжданията ще бъдат вклю-
чени членове на различните групи и техни 
представители, като профсъюзи, комитети 
по включване и др. 

Насоки, подкрепа и обучение 

Насоки, подкрепа и обучение ще бъдат пре-
доставяни на всички служители и мениджъри, 
за да осигурят реализирането на целите на 
политиката за многообразие и включване на 
всички служители в процеса. 

Сигнали и оплаквания  

Всеки служител, който сметне, че тя или 
той не е бил третиран съобразно настояща-
та политика, следва да сигнализира писмено 
своя мениджър, отдел „Човешки ресурси“ 
[описват се органите, към които могат да се 
подават оплаквания или сигнали за наруше-
ния]. Жалбоподателят има правото да иска 
жалбата му да бъде разгледана по формален 
или неформален ред. При избор на формален 
процес жалбата може да бъде оттеглена по 
всяко време от двете страни, за да се дос-
тигне до решение по неформален начин, и 
обратно.  

Служител, обвинен в дискриминация, има пра-
вото да отговори на обвиненията и да бъде 
представляван по време на процедурата. 
 
Компанията се ангажира да разгледа всички 
оплаквания, следвайки принципите за спра-
ведливост, равнопоставеност, конфиденци-
алност, прозрачност и експедитивност. 

Медиация
 
[Име на компанията] припознава медиацията 
като средство за решаване на конфликти. 
Всеки индивид, който вярва, че е жертва на 
дискриминация, може да избере медиацията 
като средство за решаване на проблема чрез 
обучен довереник (медиатор).
 
[Име на компанията] гарантира конфиденци-
алност в медиаторския процес. Страните 
могат да се съгласят по всяко време от про-
тичането на процедурата по оплакване да 
задействат процедура за медиация.

Разследване, надлежна  
процедура и обжалване 

Процесът на разследване по подозренията за 
дискриминация и медиаторският процес  ще 
протичат поотделно. Един и същ човек няма 
право да изпълнява задълженията на меди-
атор и  на разследващ в рамките на един и 
същ случай. Насоките за провеждането на 
разследване по подозрение за дискриминация 
са налични в отдел „Човешки ресурси“, а също 
така и на вътрешния сайт (интранет) на 
[име на компанията]. 
 
Ако жалбоподателят или обвиненият в дис-
криминация е неудовлетворен от процеду-
рата,  разследването или резултатите от 
него, той/тя може да обжалва по вътрешния 
ред или да търси правото си според закона. 

Резултати от разследването  

След края на разследването се назначава 
справедливо и своевременно изслушване. Ако 
за обвинения в дискриминация е установено 
в действителност, че е дискриминирал свой 
колега, [име на компанията] прилага дисци-
плинарни мерки. Те включват предупрежде-
ние, временно отстраняване, преместване, 
уволнение или прекратяване на договора. 
Жертвите са в правото си да отправят иск 
за възстановяване на щети, премия, която е 
била отказана, бонуси, които са загубени, или 
друг вид компенсация. 

Защита от отмъщение и виктимизация 
 
[Име на компанията] работи за осигурява-
нето на среда, която е безопасна и уважава-
ща достойнството на всички работници. 
Следователно всяка форма на отплата или 
виктимизация, свързана с огласяване на опа-
сения или подаване на жалби за дискримина-
ция, няма да бъде толерирана. Служителите 
няма да бъдат ощетявани по отношение 
условията на труд или възможностите, 
които компанията им предоставя, по време 
на разследването или когато предоставят 
някаква друга форма на информация, свързана 
с конкретния случай. 
 



104 105

Дейност Интервенция Времева 
рамка Примерни отговорници

Набиране  
на персонал

• Придържайте се към установе-
ните цели при всички назначения 
съобразно отворените възмож-
ности.

ٵ   Управителен съвет 

ٵ   Оперативно управление 

ٵ   Отдел „Човешки ресурси“ (ЧР)

• Набирайте служители през раз-
лични headhunting агенции. 

• Създайте и поддържайте база 
данни с различни агенции в раз-
лични градове, ако компанията 
работи на национално и/или меж-
дународно ниво.

ٵ   Мениджър връзки  
 с обществеността 

ٵ   Отдел „Човешки ресурси“

• Установете отношения с про-
фесионални организации или с 
организации, работещи за защи-
та на правата или в подкрепа на 
различни уязвими групи.

ٵ   Отдел „Връзки с обществеността“ 

ٵ   Мениджър многообразие

• Оценете и проследявайте прак-
тиките при наемане на сезонни 
работници.

ٵ   Мениджър многообразие 

ٵ   Мениджър ЧР

• Работете с настоящите си про-
грами за обучение, но включете 
принципа „80–20“. 

ٵ   Ресорен мениджър  

ٵ   Консултанти ЧР

• Въведете ученическа програма за 
развитие за ученици от горните 
класове.

ٵ   Мениджър обучение 

ٵ   Мениджър многообразие

Дейност Интервенция Времева 
рамка Примерни отговорници

Реклама

• Където е подходящо, работни места 
могат да се рекламират в сайтове и 
други комуникационни канали на органи-
зациите, представляващи различните 
уязвими групи.

ٵ   Отдел „Човешки ресурси“

• Прегледайте възможностите за рекла-
ма в медиите, които са предпочитани 
от  различните уязвими групи.

ٵ   Оперативно управление 

ٵ   Мениджър многообразие  

ٵ   Отдел „Финанси“

Назначаване

• Принципът „80–20“ може да бъде при-
ложен, когато се разглеждат молбите 
на кандидатите за ротационни или ва-
кантни позиции. 

ٵ   Мениджър ЧР 

ٵ   Ресорни мениджъри

Възнаграж-
дение

• Осъществявайте коригиращи дейст-
вия при установяване на неравностой-
но заплащане на труда. 

ٵ   Оперативно управление 

ٵ   Отдел „Човешки ресурси“ 

ٵ   Отдел „Финанси“

Резистен-
ция към про-
мяна

• Изгответе стратегия за промяна на 
управлението и изпълнението ѝ.

ٵ   Специалист по управление 
на промяната 

ٵ   Отдел „Комуникации“

Обучение  
и развитие 

• Съобразете целите на обученията за 
придобиване на умения със специфич-
ните цели за многообразие и включване 
(ако има такива). 

ٵ   Мениджър обучения  

ٵ   Мениджър многообразие 

• Всички обучителни курсове да се при-
държат към принципа „80–20“.

ٵ   Мениджър обучения 

ٵ   Отдел „Човешки ресурси“

• Принципът „80–20“ да бъде прилаган при 
планиране на повишения.

ٵ   Отдел „Човешки ресурси“ 

ٵ   Ресорни мениджъри

• Проведете ускорена обучителна про-
грама за развитие за високопотенциал-
ни кандидати от целевите групи.

ٵ   Мениджър обучения 
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4. Примерен план за изпълнение на проактивни мерки38 
 
Този подробен план е изготвен от средна по размер компания със 750 души персонал.  
Тази чернова може да бъде адаптирана към други национални и регионални реалности,  
основани на конкретен контекст и данни за компанията.

38  Адаптирано от Promoting Equity ٵ Ethnic diversity in the workplace: A step-by-step guide, International Labour Office (ILO), 2015 

https://www.ilo.org/declaration/info/publications/eliminationofdiscrimination/WCMS_340481/lang--en/index.htm
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Дейност Интервенция Времева 
рамка

Примерни 
отговорници

Повишения • Повишенията да бъдат съобразявани с 
принципа „80–20“.

ٵ   Оперативно  
 управление 

ٵ   Ресорни мениджъри

Корпоративна 
култура

• Подгответе редовни комюникета за 
защита от виктимизиране на лица, по-
даващи сигнали за нередности. 

ٵ   Отдел „Човешки  
ресурси“ 

ٵ   Мениджър  
 многообразие  

• Служителите да отправят оплаква-
ния, свързани с многообразието, към 
членовете на Комитета по многообра-
зие / мениджър многообразие.

ٵ   Всички служители

• Проведете обучение по темата  
„Многообразие и включване“ за  
Комитета по многообразие / мениджър 
многообразие.

ٵ   Независим консултант

• Организирайте дейности за  
многообразие и включване за 
всички служители. 

ٵ   Независим консултант

• Изгответе насоки, свързани с много- 
образието и включването, при въвеж-
дане в работата на нови служители.

ٵ   Мениджър многообразие

Дискриминатив-
но отношение

• Заявете своята декларативна позиция 
срещу дискриминацията и отстоява-
нето ѝ.

ٵ  Изпълнителен дирек-
тор и Комитет по мно-
гообразие

Време за срещи 
на членовете на 
Комитета по 
многообразие за 
обсъждане на  въ-
проси, свързани с 
многообразието

• Подгответе инструкции към ресорни 
мениджъри да освобождават членове-
те на Комитет за провеждане на сре-
щи и изпълнение на отговорности. 

ٵ   Оперативно  
 управление 

ٵ   Отдел „Човешки 
 ресурси“

• Добавете целите за многообразие сред 
индикаторите за оценка на работата 
за членовете на Комитета.

ٵ   Оперативно 
 управление 

ٵ   Отдел „Човешки  
 ресурси“

Дейност Интервенция Времева 
рамка

Примерни 
отговорници

Включване на  
определени групи

• Осигурете разумни улеснения,  
например религиозни различия,  
предпочитания за храна и т.н.

ٵ   Оперативно управле-
ние 

ٵ   Ресорни мениджъри

Организационна 
култура

• Споделяйте с колегите предимствата 
от многообразието.

ٵ   Мениджър ЧР 

ٵ   Мениджър  
 многообразие 
 

• Напишете доклади за напредъка. ٵ   Мениджър  
 многообразие

• Обсъждайте въпроси, свързани с поли-
тиката за многообразие и включване на 
екипни срещи.

 Мениджър / Комитет поٵ 
многообразие 

• Издавайте бюлетин с материали по  
темата за многообразието  
и включването.

ٵ   Мениджър  
 многообразие

• Провеждайте годишни срещи, на които 
да се разискват въпроси по темата.

ٵ   Мениджър  
 многообразие
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