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Политика Срещу Дискриминацията 
 

 
1. Термини и определения 
Дискриминация - неравностойно третиране на базата на пол, раса, народност, 

етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, 
образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено 
положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, 
имуществено състояние или членство в профсъюзи 
 

2. Резюме и цел на политиката 
Политиката срещу дискриминация се прилага за всички служители на Дружеството. 

Политиката съществува и е внедрена, за да опише в детайли методите и действията, които 
Дружеството предприема, за да предпази от дискриминация както служителите си така и 
партньорите, и клиентите си. Тази политика е в съответствие с желанието на Нова трейд 
ЕООД да създаде и осигури колегиална, сигурна и комфортна работна среда. Ние 
осъзнаваме, че е от съществено значение, за да можем най-добре да служим на нашите 
клиентите и се стремим да гарантираме, че никой не се третира неуместно или 
неуважително на работното си  място. Това е в съответствие с нашите ценности, и действаме 
с почтеност и грижа за нашите служители. 

Дружеството оперира в съответствие с всички законови норми срещу 
дискриминацията на Република България, както и Европейският Съюз и изрично забранява 
неприлично и/или обидно поведение на територията си (включващо, но не лимитирано до 
обидни/унизителни коментари относно етническа принадлежност, цвят, сексуална 
ориентация, и т.н.). 
 

3. Обхват 
Тази политика се прилага за всички служители, клиенти, партньори, изпълнители, 

подизпълнители и посетители на Дружеството. 
 

4. Елементи на политиката срещу дискриминация 
Целта на тази политика е създаването на колегиална работна среда, в която хората да 

не дискриминират, както и да не се чувстват дискриминирани във всяко едно отношение, 
въз основа на следните признаци: 

- възраст; 
- увреждане; 
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- пол или сексуална ориентация; 
- статут на брачно или гражданско партньорство; 
- семейно положение, включително бременност, майчинство, бащинство или 

друга форма на грижа полагана за дете (осиновяване / приемен родител) 
- раса, включително етнически произход, националност или цвят; 
- религиозни, политически или други вярвания; 
- тип на заетост - пълно или непълно работно време; 
- всяка друга характеристика, по отношение на която е предоставена правна 

защита от местното законодателство. 
4.2.  Дружеството не прилага пряка или непряка дискриминация при назначаване 

на работа, определяне на възнаграждението, достъпа до обучения, 
повишения, прекратяване на договор или пенсиониране. 

4.3.  Дружеството не следва да се намесва в упражняване на правата на 
работника/служителя да следват убежденията си свързани с религия, 
народност и етническа принадлежност, пол, сексуална ориентация, семейно 
положение, политически възгледи и всякакви други условия,които могат да 
станат причина за дискриминация 

 
5. Дискриминация и тормоз на работното място 
Политиките ни за дискриминация и тормоз на работното място са взаимно свързани 

и вървят ръка за ръка. Дружеството не приема и не толерира какъвто и да е тип враждебни 
действия, създаващи дискомфортна работна среда! 

Примери, които ние отчитаме като дискриминация: 
- Наемане на ръководен персонал въз основа на пол, възраст или външен вид; 
- Умишлени усилия от страна на ръководството за възпрепятстване на кариерното 

развитие на служители от друг етнос, сексуална ориентация, семеен статут; 
- Сексистки коментари; 
- Кореспонденция, писмена или устна, с дискриминационни термини; 

Ръководството напълно осъзнава, че дискриминацията може да бъде и неумишлена, 
въз основа на подсъзнателни предразсъдъци или личностни убеждения. В случай, че 
Ръководството прецени, че дискриминацията от даден служител е неумишлена, ние се 
наемаме да подкрепим и помогнем на служителят ни, чрез обучения и организационни 
действия,  да превъзмогне предразсъдъците си.  

Нова трейд ЕООД и Ръководството не толерират сексуален и/или психически тормоз, 
и физическа саморазправа!  
 

6. Превантивни действия 
За да сме сигурни, че нашите действия са честни спрямо всички, както и законни, ние: 
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- Се стремим да бъдем максимално обективни в обявите за работа, които 
публикуваме, като не конкретизираме пол, възраст или етническа принадлежност на 
търсените кандидати; 

- Съставяме и прилагаме структурирани и регламентирани критерии за наемане на 
нови служители, повишаване на съществуващ персонал, възнаграждаване на служител 
и/или екип от служители, и т.н.; 

- Предлагаме адекватни заплати и осигуровки спрямо позицията, прослуженото 
време, квалификациите и представянето на нашите служители; 

- Предоставяме работа на хора с увреждания; 
- Изискваме от отдел Човешки Ресурси да поддържат адекватна и съвременна 

информация относно взети решения за наемане на нов персонал, дисциплинарни 
действия, освобождаване на персонал, и т.н.; 

За да избегне предпоставки за дискриминация, Дружеството предприема и 
допълнителни стъпки като: 
- Наемане на външна агенция за подбор на персонал; 
- Организиране на вътрешни обучения на персонала; 
 

7. Действия в случай на констатирана дискриминация 
7.1. Всеки служител има право да подаде жалба до 10 дни след възникване на  

събитието, в свободен текст, до Ръководител Отдел ТРЗ, която да съдържа като минимум: 
- жалбоподател; 
- признак на дискриминация; 
- лицето и тяхното действие причинило дискриминация; 
- описание; 
- доказателства (прикрепени писмени доказателства към жалбата); 
- лице/а, които са поканени за свидетел (ако има такива); 

7.2. Отговорност на Ръководител ТРЗ е да разгледа жалбата и да се изпрати за 
отговор на ответната страна. 

7.3. Ответникът по жалбата има право в 7 работни дни да предостави 
доказателства в своя защита или да представи свои свидетели. 

7.4. Отговорът на жалбата се предоставя на жалбоподателя. 
7.5. Ръководител ТРЗ има задължението да осигури допълнителни 

доказателства /при необходимост/ и да организира интервюта със свидетелите /при 
наличието на такива/.  

7.6. Интервютата се провеждат пред Комисия в състав: 1. Управител,  2. 
Ръководител ТРЗ, 3. Ръководител Производство 

7.7. В срок от 10 работни дни след приключване на интервютата (ако се 
провеждат такива), Комисията, трябва да се произнесе по основателността на жалбата. 
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7.8. При становище, че жалбата е неоснователна, Представителят на 
Комисията уведомява заинтересованите страни за решението. 

7.9. При становище, че жалбата е основателна, задължение на Комисията е да 
се опитат да разрешат проблема чрез диалог. Ако това е невъзможно, се определя какви 
ще бъдат съответните действия в резултат на жалбата. 

7.10.  Всички основателни жалби се завеждат при ТРЗ и се предписват 
съответните действия. 

7.11. „НОВА ТРЕЙД“ ЕООД ще третира информацията относно жалбите, като 
строго конфиденциална и няма да я разпространява, освен ако това не се изисква по 
закон. 
 

8. Състояние на политиката срещу дискриминация 
8.1. „Готмар“ ЕООД и Ръководството на дружеството запазваме правото си да 

преразгледаме и изменим тази политика, за да гарантираме, че адекватно насърчаваме и се 
придържаме към опазването от дискриминация. 

8.2. За неуредени с тази политика въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 
законодателство. 
 
 

 

 

 

 

 

11.02.2019г.      УПРАВИТЕЛ:.............................. 
Съединение     

      /....................................................................../ 
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