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Политика Срещу Тормоза На Работното Място 
 

Тази политика важи и се прилага за всички Служители на Нова трейд ЕООД. 

 
1. Определения и дефиниции 

 
1.1 Тормоз се определя като всяко нежелано, обидно, неподходящо поведение на 

основа на дискриминационни признаци, изразено физически, словесно или по 
друг начин,  което има за цел или резултат да нарани, обиди или разстрои служител 
или работник; да доведе до грешка в работният процес; да създаде предпоставка 
за унижение или заплашване; или такова, което налага физическа или социална 
изолация на служител или работник и създава враждебна, обидна или 
застрашителна работна среда. Тормоза включва злоупотребата със сила, като под 
„сила“ в случая подразбираме както авторитет или по-висока позиция, така и чисто 
физически проявления и сплашване. Това неприемливо поведение засяга по 
нежелан начин достойнството, психическото и физическото състояние на 
служителя или работника, водейки до неприятна работна обстановка. Тормозът 
може да бъде свързан с раса, пол, произход, религия или вяра, етническа 
принадлежност, политически виждания, възраст, медицински проблеми, 
увреждания, семейно положение, бременност, сексуална ориентация и т.н. 
Тормоза може да има много и различни форми, например: 

 

− Заплахи, изнудване, принуждаване; 

− Саботаж; 

− Насилствен език, писмено или говоримо; 

− Злоупотреба с позиция на сила или авторитет;  
 

1.2 Сексуален тормоз се разбира като всяко нежелано действие със сексуален 
характер (физическо, визуално, вербално или писмено), което засяга 
достойнството на служителя или работника и създава неприятна, враждебна или 
неудобна работна среда. Сексуалният тормоз може да бъде в различни форми, 
например: 

 

− Вербално: сексуални предложения, шеги, коментари, намеци, покани 
или нагледни коментари за тялото на дадено лице; 
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− Писменo: всякакъв вид писмена комуникация, включително имейли и 
текстови съобщения с нежелан и/или обиден характер, и съдържание на 
сексуални предложения; 

− Визуални: предмети, предизвикващи сексуални или обидни асоциации, 
изображения, карикатури, постери, облекло, електронни медии; 

− Физически: сексуални жестове, преднамерени погледи, докосвания, 
физически посегателства, възпрепятстване или блокиране на 
движенията; 
 

1.3 Служител и работник ще означава всеки човек, получаващ заплата от 
Дружеството, включително Ръководството, служители, работници, изпълнители, 
подизпълнители, консултанти, стажанти; 

 
1.4 Работно място ще означава територията на дружеството, както и всяко място, на 

което се изпълнява дейност, свързана с бизнеса на Нова трейд ЕООД. Това включва 
срещи на територията на Дружеството, по телефона, виртуално, през електронна 
поща или в социалните мрежи и/или по време на събития в след работно време, 
като бизнес срещи, вечери с клиенти, обучения и командировки. 

  
 
2. Обхват и цел на политиката 

 
„Нова трейд“ ЕООД се стреми да създаде и поддържа работна среда, в която хората да 
се отнасят един към друг с достойнство, благоприличие и уважение. Работната среда 
трябва да се характеризира с взаимно доверие, липсата на сплашване, натиск или 
експлоатация. Дружеството няма да толерира дискриминация и/или тормоз от какъвто 
и да е вид, и чрез налагането на тази политика и обучението на персонала, ние целим да 
предотвратим и/или поправим поведение, което е в директно нарушение на тази 
политика.  
 
Всички Служители и работници, независимо от техните позиции в Дружеството, са в 
обхвата на настоящата политика и от тях се очаква да спазват долуописаните права и 
задължения, както и да предприемат необходимите мерки в случай, че забележат 
неприлично или неподходящо поведение, в разрез с настоящата политика.  
Ръководството, както и Ръководителите по заводи и складови бази, които позволяват 
или толерират дискриминация, тормоз или репресивни действия, включително отказ да 
докладват незабавно инциденти, свързани с настоящата политика към ТРЗ, са в 
нарушение на политиката и могат да бъдат наказани с дисциплинарни действия.  
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3. Примери за тормоз на работното място  
 

Тормозът на работното място може да варира във формата и интензитета си, 
включвайки физическо насилие, заплахи или саморазправа, както и по-малко видими 
или по-трудно забележими действия, включително подигравки, присмиване, постоянно 
притесняване на колеги и подчинени, или отказа да се води нормална комуникация 
(както и липсата на такава изцяло). 
 

3.1 Примери за поведение, което представлява тормоз: 
 

- унизителни или неуместни шеги, практически шеги, или коментари; 
- псувни или епитети; 
- сексуални покани и/или свалки; 
- невербално поведение, включващо зяпане, похотливи жестове; 
- подигравателни или унизителни коментари; 
- инсинуации или завоалирани заплахи; 
- умишленото отбягване на колега от нормални/процедурни разговори с 

цел да се чувстват нежелани, изолирани или отбягвани; 
- показването или споделянето на обидни материали като постери, 

клипчета, снимки, карикатури, електронна комуникация или рисунки със 
сексуален или унизителен характер; 

- обидни коментари относно външният вид или други личностни или 
физически характеристики, например коментари със сексуален подтекст 
или нежелан физически контакт, или коментари относно видими 
физически увреждания 

- ненужен или нежелан физически контакт, като обарване или 
масажиране, блокиране на движение, или физическа намеса в работата 
на колега; 

- заплахи или изисквания от подчинен да бъде подложен на сексуален 
тормоз с цел запазване на работата си или друга служебна загуба, както 
и предложението за служебно и кариерно развитие в замяна на 
сексуални услуги; 

 
Упоменатият горе списък с примери не е изчерпателен! 
 

3.2 Форми на сексуален тормоз  
 

Сексуалният тормоз, определен като тормоз, базиран върху сексуална тематика, може 
да има 2 форми: 
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- Враждебна работна среда: поведение, което има за цел да създаде 

враждебна, дискомфортна, смущаваща работна среда чрез намеса в 
работният процес и нормативи 

- “Quid Pro Quo” тормоз: нежелани сексуални намеци, молби за 
сексуални услуги, и всякакъв друг вид вербално или физическо 
запитване със сексуален характер, за което е намекнато, директно или 
индиректно, че би засегнало трудовата заетост на служителя или че 
приемането на/ отказа от поисканите услуги може да бъде използвано 
като основа за дисциплинарни действия, или освобождаване от работа.  

 
Сексуалният тормоз е възможен независимо от пола и може да съществува както при 
хора от еднакъв пол, така и при хора от срещуположният пол.  
 

3.3 Дискриминация  
 
Всяка форма на дискриминация е забранена! Дискриминация включва: 

- Възраст; 
- Физически увреждания; 
- Раса, етническа принадлежност, цвят на кожата, националност; 
- Пол, сексуална ориентация; 

 
4. Физическо насилие на работното място  

 
„Нова трейд“ ЕООД не толерира физическа саморазправа, сплашвания и заплахи на 
работното място! Дружеството е твърдо против бой, психически тормоз, насилствено 
принуждаване или употребата на заплахи, насочени към или по повод на колега, 
началник, мениджър, ръководител, клиент, доставчик, кандидат за работа, и т.н.  
 

4.1 Репресивни действия 
 
Ние не толерираме никаква форма на репресивни мярки, свързана с подадена жалба за 
тормоз на работното място, дори когато е добронамерена/добросъвестна. Репресивна 
мярка  включва не само поведение, насочено към жалбоподателя, но и поведение, 
насочено към всяко друго лице, участващо във разследването. 
 

5. На кого се докладва и информационен поток на Дружеството 
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Доклади за заподозряно нарушение на Етичния Кодекс и вътрешните политики на 
Дружеството, както и в нарушение на законодателството на Република България и 
Европейския Съюз, могат да бъдат подадени в срок до 30 дни след възникване на 
събитието, по следният начин: 
 

- На имейл whistleblowing@novatrade.bg 
- На телефон на ТРЗ – 032/277 419 

 
Служителите на „Нова трейд“ ЕООД могат да изберат да докладват директно на прекият 
си ръководител. В спешни случаи, или такива, които налагат незабавна реакция, 
Служителите могат да се обърнат към член на Висшето Ръководство. 
 

6. Процедура на докладване 
 
За навременна реакция и решение на проблема, Дружеството изисква, където е 
възможно, информаторът да предостави колкото се може по-изчерпателна 
информация: 

- Описание на заподозряното нарушение; 
- Детайли относно къде, кога и как се е случило; 
- Списък с имената на заподозрените от информатора Служители, замесени в 

нарушението; 
- Списък с имената на Служители и колеги, които могат да осигурят допълнителна 

информация по случая; 
- Как е попаднал на тази информация; 
- Кои политики смята за нарушени; 
- Имената на хора, с които е обсъждан проблема; 
- Дата на изготвяне и предаване на доклада; 

 
„Нова трейд“ ЕООД се ангажира да гарантира анонимността на всеки Служител, 
докладвал нередност на територията на Дружеството. В случай, че Служителят не желае 
да остава анонимен, Ръководството се ангажира, до колкото е възможно, да 
предотврати опити за отмъщение или репресивни действия. 
 
7. Вътрешни процеси при получен сигнал за тормоз на работното място 
 
Дружеството ще вземе крайното решение как да процедира, следвайки настоящата 
политика. Ръководството ще проведе вътрешно разследване/вътрешен одит, за да 
потвърди верността на доклада, навременно и по деликатен и съобразителен начин. 
Където е възможно, информаторът ще има обратна връзка и ще бъде държан в течение 
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на разкритията и превантивните действия, които Дружеството реши да предприеме. 
Целта на вътрешното разследване/ вътрешният одит е: 
 

- Да установи дали има извършена нередност и ако да, каква е тежестта на 
нарушението; 

- Да се сведе до минимум риска от бъдещи нарушения от подобен характер; 
- Да се сведе до минимум риска от оронване на престижа и репутацията на 

Дружеството, служителите и работниците; 
 
Ръководството се наема да провежда вътрешните разследвания/одити с интегритет и 
необходимата адекватна реакция. До колкото е възможно, конфиденциалността на 
информатора ще остане тайна. 
Тъй като всеки проблем е различна тежест, Ръководството не се наема с поставянето на 
специфични срокове за изпълнение. Голяма част от разследванията/одитите ще се 
провеждат вътрешно, с подбран екип от Ръководството, а където е необходимо, ще бъде 
назначена външна фирма за одитиране.  
Ако бъде доказана вината на наш Служител, според настоящата политика, Етичният 
Кодекс на Дружеството или местното законодателство, Ръководството запазва правото 
си да предприеме дисциплинарни действия. 
 
8. Конфиденциалност и анонимност 
 
Ръководството разбира напълно, че доклади, направени по правилата на настоящата 

политика, съдържат поверителна и чувствителна информация и информаторът има 

правото да пожелае да остане анонимен. В такъв случай, ние се наемаме да 

разгледаме и разследваме докладваната нередност без да разкриваме самоличността 

на информатора, до колкото е възможно и в случай, че анонимността на информатора 

не възпрепятства вътрешните процедури по разследване/одитиране.  

 

9. Защита от репресивни действия 
 
Нова трейд ЕООД гарантира, че Служител, докладвал нередност, няма да бъде 

подложен на репресивни действия от страна на Дружеството и Ръководството, 

независимо дали след разследването нередността е установена. В случай, че 

информаторът се чувства преследван, тормозен или изолиран от колеги, ръководители 

или Ръководството, молим съответният наш служител да се обърне към ТРЗ със своите 

опасения и оплаквания и където е необходимо, ние ще предприемем организационни 
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и реогранизационни действия. 

 

10. Обратна връзка 
 
Където е уместно, Дружеството ще споделя с информатора резултатите от проведените 
разследвания/ вътрешни одити, стараейки се анонимността на информаторът да остане 
тайна. Тъй като Ръководството се старае да следва Закона за защита на личните данни, 
обратната връзка може да бъде затруднена или възпрепятствана, с цел защита на 
анонимността на информатора.  
 
 
 
 
 
 
 
Дата: 11.02.2019г.      
Съединение 
 

 

 

 УПРАВИТЕЛ:.............................. 

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