
Ïîëçèòå çà áèçíåñà îò ìíîãîîáðàçèåòî
íà ðàáîòíîòî ìÿñòî



Този сборник е изработен от фондация Европейски институт, в 
изпълнение на нациоаналната антидискриминационна кампания, с 
финансовата подкрепа на Европейската Комисия.

Позициите на авторите, изразени в тази публикация, не отразяват 
непременно позициите на Европейската Комисия.

ISBN - 10: 954-91889-2-2 
ISBN - 13: 978-954-91889-2-9



3

 

Ïîëçèòå çà áèçíåñà îò ìíîãîîáðàçèåòî
íà ðàáîòíîòî ìÿñòî

София 2006



4



5

Ïîëçèòå çà áèçíåñà îò ìíîãîîáðàçèåòî íà ðàáîòíîòî ìÿñòî

Ñúäúðæàíèå

Новите принципи за равни възможности на 
работното място     11

Какви задължения ще имат работодателите   13
по отношение на хората с увреждане?   
Какво ще спечелят бизнес организациите    13
от прилагането на тези нови принципи?   
Съществуват ли изключения от общото    14
правило за забрана на  дискриминацията?   
Какви са Вашите права и задължения?   14
Какъв е обхватът на действащия Закон    15
за защита срещу дискриминацията?    
В какви случаи законът предвижда защита   15
от дискриминация?     
Как да разпознаем проявите на дискриминация  16
и психологически натиск?     
Какво можете да направите?    18
Какво имаме предвид под “многообразие на персонала”? 20
Каква е ползата от ефективното управление   20
на многообразието?     
Как да направим това реалност?    21

Многообразието в бизнеса:    23
Добрите практики на работното място   

Ползите за бизнесаот хората с увреждания?  29

С поглед към Брюксел     30
С поглед към София      34
С поглед към реалната заетост     38
Заключение      40



6



7

Ïîëçèòå çà áèçíåñà îò ìíîãîîáðàçèåòî íà ðàáîòíîòî ìÿñòî

Íîâèòå ïðèíöèïè 
çà ðàâíè âúçìîæíîñòè

íà ðàáîòíîòî ìÿñòî

Дискриминацията е нееднаквото отношение към различни групи от 
хора в обществото, което се изразява в ограничаване на права или в 
предоставяне на права и предимства, непризнати на останалите.

Европейското законодателство забранява дискриминирането на 
работното място и ограничаването на достъпа до обучение, на базата 
на расовата или етническа принадлежност, сексуална ориентация, 
религиозна или верска принадлежност, възраст или увреждане. Правилото 
за расовата дискриминация обхваща също и други сфери, като например 
образованието, социалното осигуряване, здравеопазването и достъпа 
до стоки, услуги и жилища. Новите принципи се отнасят до пряка и 
непряка дискриминация.

Пряката дискриминация е факт, когато дадено лице получава по-
неблагоприятно отношение в сравнение с друго при аналогична ситуация, 
като причината за това се крие в неговата расова или етническа 
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принадлежност, религия или вяра, увреждане, възраст или сексуална 
ориентация. Пример за пряка дискриминация е обява за работа, в която 
се казва: “Обявата не важи за хора с увреждания.”

Непряката дискриминация се изразява в прилагането на привидно 
неутрално условие, критерий или практика, които биха поставили в 
неравнопоставено положение лица на основата на тяхната расова, 
религиозна, верска или етническа принадлежност, увреждане, възраст 
или сексуална ориентация, освен в случаите, когато тяхното прилагане 
може да бъде обективно оправдано със законосъобразни причини.

Пример за непряка дискриминация е изискването всички кандидати 
за определена работа да положат изпит под формата на тест по 
определен език, въпреки че този език не е необходим за целите на 
работата. Този тест може да изключи доста от хората, за които този 
език не е майчин.

Новите принципи за недискриминация и равни възможности се 
прилагат спрямо всички работодатели от частния и обществения 
сектор. Европейските директиви за равенство се отнасят и до 
условията за достъп до формите на самостоятелна заетост (като 
например условията, приложими спрямо упражняването на определени 
видове търговия и определени професии). Всички работодатели 
следва да преразгледат своите практики във връзка с ролята си на 
работодатели, за да са сигурни, че не дискриминират  пряко и непряко: 
например, при процедурите за наемане на нов персонал, критериите 
за подбор, заплащане и повишение, освобождаване от работа или 
достъп до професионално обучение. Новите принципи за недопускане на 
дискриминация следва да се прилагат към всички етапи от развитието 
на трудовоправните взаимоотношения – от подбора на персонал до 
тяхното прекратяване. 



9

Ïîëçèòå çà áèçíåñà îò ìíîãîîáðàçèåòî íà ðàáîòíîòî ìÿñòî

Êàêâè çàäúëæåíèÿ ùå èìàò ðàáîòîäàòåëèòå 
ïî îòíîøåíèå íà õîðàòà ñ óâðåæäàíå?

Работодателите ще бъдат задължени да създадат  условия, “в разумни 
граници”, отговарящи на нуждите на хората с увреждане, които 
кандидатстват за работа или вече са наети. Работодателите следва 
да предприемат необходимото, за да предоставят на хората с увреждане 
достъп до работа и обучение, освен в случаите, когато това би създало 
за работодателя неоправдани затруднения. “Разумните граници” 
могат да включват, например, осигуряването на количка на човека с 
увреждане, преразпределянето на работното време, приспособяването 
на оборудването в офиса или просто преразпределянето на задачите 
между членовете на екипа. За да се определят границите на 
неоправданите затруднения, следва да се обърне по-сериозно внимание 
на финансовата страна на нещата и на това какви разходи ще бъдат 
необходими спрямо мащаба и финансовите ресурси на организацията 
и възможността за използването на публично финансиране или друга 
форма на подпомагане.

Êàêâî ùå ñïå÷åëÿò áèçíåñ îðãàíèçàöèèòå 
îò ïðèëàãàíåòî íà òåçè íîâè ïðèíöèïè?

В Европейския съюз добрите работодатели се интересуват от 
многообразието на персонала по-скоро от съображения, свързани с 
бизнеса, отколкото от това просто да се съобразяват с изискванията 
на антидискриминационните разпоредби. Бизнес организациите, които 
са възприели политика, свързана с многообразието на работната 
ръка, разполагат с много предимства. Политиките, свързани с 
многообразието на персонала, могат да бъдат част от по-широките 
стратегии на компаниите, насочени към развиването на човешкия 
капитал и насърчаването на креативността и иновативността. 
Многообразието може да даде на компаниите предимство при 
работата им с клиентите, доставчиците, акционерите и другите 
заинтересовани страни в условията на съвременния мултикултурен 
и глобализиран пазар. Инициативността, свързана с многообразието, 
може също така да подобри репутацията и цялостното представяне 
на дадена компания. “Защитата” срещу допускането на дискриминация 
може да помогне на компаниите да избегнат разходите, свързани със 
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съдебни спорове, текучеството и честите отсъствия от работа. Може 
също така да даде на работодателите достъп до нетрадиционни групи 
трудещи се и това да им помогне да привлекат и задържат персонал с 
високи качества.

Ñúùåñòâóâàò ëè èçêëþ÷åíèÿ îò îáùîòî 
ïðàâèëî çà çàáðàíà íà  äèñêðèìèíàöèÿòà?

Новото законодателство допуска много малко изключения от принципа 
за равнопоставеното отношение. Изключение е допустимо, когато 
става въпрос за съхраняването на етноса, на религиозните организации 
или има за цел осъществяването на специални планове за насърчаване 
интегрирането на по-възрастните или по-младите работници към 
пазара на труда.

Êàêâè ñà Âàøèòå ïðàâà è çàäúëæåíèÿ?

За работодателите е важно да познават своите права и задължения 
по начина, по който те са дефинирани в Закона за защита срещу 
дискриминацията, както и средствата, с които разполагат, за да ги 
прилагат.

Член 6 от Договора от Амстердам постановява, че Европейският 
съюз “се основава на принципите на свобода, демокрация, зачитането 
на човешките права и основните свободи.... принципи, които са общи 
за всички държави-членки.” През 1997 г. държавите-членки разшириха 
капацитета на Съюза за прилагане на тези принципи, чрез приемането 
на член 13, който предостави на Общността правомощия да “предприеме 
необходимите действия за противодействие на дискриминацията на 
основата на расова, етническа, религиозна или верска принадлежност, 
увреждане, възраст или сексуална ориентация.” Приемането на член 13 
беше директно последвано от предложения на Комисията за приемане 
на “пакет от мерки за недопускане на дискриминация”, който включваше 
Програма на Общността за противодействие на дискриминацията 
и двете директиви - Директивата за равенство между расите и 
Директива за равноправие на работното място.

Тези две директиви, приети през 2000 г., забраняват дискриминацията, 
психологическия натиск и преследването на работното място и 



11

Ïîëçèòå çà áèçíåñà îò ìíîãîîáðàçèåòî íà ðàáîòíîòî ìÿñòî

ограничаването на достъпа до обучение на основата на религиозна или 
верска принадлежност, увреждане, възраст или сексуална ориентация. 
Те също така забраняват дискриминацията на основата на расова или 
етническа принадлежност в сферата на заетостта и в други сфери, 
като например образованието, социалното осигуряване и социалните 
придобивки, в това число и достъпа до жилища и здравеопазване, 
достъпа до стоки и услуги. Много от европейските държави вече 
разполагат със законодателство срещу дискриминацията. Новите 
закони имат за цел създаването на набор от права и задължения, 
които да се прилагат в целия Съюз. Това означава, че жертвите на 
дискриминация, психологически натиск или виктимизация вече могат 
да предприемат действия, като на участващите в дискриминационни 
действия може да бъде потърсена отговорност. Начините, по които 
това става, зависят от отделните държави-членки.

Êàêúâ å îáõâàòúò íà äåéñòâàùèÿ Çàêîí çà 
çàùèòà ñðåùó äèñêðèìèíàöèÿòà? 

В съответствие с двете Директиви на ЕС за равенство, Законът 
дефинира дискриминацията, всички нейни форми и прояви, като пряка и 
непряка дискриминация, тормоза, сексуалния тормоз, подбуждането към 
дискриминация, преследването, расовата сегрегация и изграждането и 
поддържането на архитектурна среда, която затруднява достъпа на 
лица с увреждания до публични места. По смисъла на закона, основания 
за дискриминация са: пол, раса, народност, етническа принадлежност,  
гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, 
политическа принадлежност, лично или обществено положение,  
увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, 
имуществено състояние. 

Â êàêâè ñëó÷àè çàêîíúò ïðåäâèæäà çàùèòà 
îò äèñêðèìèíàöèÿ?

 Упражняване правото на труд;

 Упражняване правото на образование и обучение;

 Предоставяне на стоки или услуги;
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 Записване и членуване в синдикалните, съсловните и 
другите професионални организации и организациите на 
работодателите;

 Участие в управлението и вземането на решения от държавните 
и обществените органи и органите на местното самоуправление 
при провеждане на политика за насърчаване на балансираното 
участие на жени и мъже, както и за представителното участие 
на лица, принадлежащи към етнически, религиозни и езикови 
малцинства.

Êàê äà ðàçïîçíàåì ïðîÿâèòå íà 
äèñêðèìèíàöèÿ è ïñèõîëîãè÷åñêè íàòèñê?

Работното място обикновено събира хора, които освен работата си е 
възможно да нямат други допирни точки помежду си, а това като цяло е 
източник на някои проблеми. Обикновено повечето служители съумяват 
да се сплотят и да оставят настрана своите личностни и културни 
различия. Независимо от това обаче, в някои случаи служителите не 
съумяват или не желаят да постигнат разбирателство със своите 
колеги и това намира отражение в проявите на недопустимо поведение, 
като например дискриминационно отношение или психологически 
натиск. Понякога тези прояви дори са несъзнателни. Понякога 
възникват спорове, в които се защитава тезата, че те всъщност 
не представляват обида, а адресатът на това поведение получава 
определение на “прекалено чувствителен”. В други случаи самите 
компании може да са въвели правила или системи, които да водят след 
себе си прояви на дискриминация. 

Това може да се забележи в случаите, когато на дадена група е 
възложена определена работа или тя е получила достъп до обучение, 
по-добри трудовоправни договорни отношения, по-добра работна среда 
и повишение. 

Например:

 Системно на жените се възлага определен тип работа, а на 
мъжете – друг;

 Системно на представителите на дадена етническа група се 
възлага определен тип задачи;
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 Хората с увреждане автоматично се отхвърлят, без да се 
помисли за начините, по които средата лесно би могла да се 
приспособи така, че да отговаря на техните специфични нужди;

 Хората, които изглежда, че не се “вписват” (например заради 
своята религия или сексуална ориентация), се лишават 
автоматично от техните права и дори от правото да работят;

 Определени правила или начини на  извършване на дадена работа 
се използват като повод за изключването на определени групи 
хора;

 Създаването на стереотипи и занижени очаквания за 
постиженията на определени групи могат, макар и негласно, 
да проникнат в дадена организация и по този начин да 
създадат атмосфера, която да се отрази негативно върху 
работоспособността на хората.

Много често тези неща се случват на публични места с одобрението 
на ръководния персонал и останалите служители. Понякога нещата 
не се случват толкова явно, тъй като хората знаят, че не трябва 
да проявяват дискриминация, но въпреки това го  правят! Например, 
понякога те използват “кодови названия” или евфемизми, за да прикрият 
дискриминацията срещу служители или клиенти.

Може също така да станете свидетел на психологически натиск или 
преследване, като например:

 Разпространяване на неверни слухове с цел дискредитиране на 
определен служител;

 Изказването на пренебрежителни или обидни забележки по адрес 
на някои от колегите;

 Използването на намеци със сексуален подтекст по отношение 
на колега в негово или нейно присъствие;

 Изказването на шеги за определени групи от хора – например  
религиозни групи, хомосексуалисти или етнически групи. 
Предполага се, че всеки е длъжен да вземе участие в “шегата”, 
дори и Вие, в случай, че сте представител на групата, за която 
се отнася шегата. Ако не постъпите по този начин, това ще 
означава, че ще бъдете изолиран и на Вас ще гледат като на 
“външен” по отношение на колектива човек;
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 Участието във физическо насилие – удрянето на шамар и други 
прояви – или отправяне на заплаха за физическо насилие;

 Пренебрегване на чувствата на хората, които са обект на 
шегите или жертва на насилието;

 Създаване на затруднения за хората, които са се оплакали от 
начина, по който се отнасят към тях или за хората, които 
ги подкрепят, като с тях не се разговаря или дори биват 
уволнявани.

Въздействието на подобно поведение, освен че то вероятно ще 
доведе до предприемането на законосъобразни действия, може да 
влоши отношенията на работното място и е възможно да доведе до 
напускането на ценни служители или до регистрирането на материални 
загуби за бизнес организацията. Жертвите могат да преживеят 
емоционален срив или да пострадат от икономическа гледна точка.

Êàêâî ìîæåòå äà íàïðàâèòå?

Възможно е, когато станете свидетели на дискриминация или 
психологически натиск, да се подведете и да се отдръпнете от 
ситуацията и възможностите за нейното разрешаване, тъй като се 
чувствате неудобно, когато се сблъскате с подобни проблеми. Възможно 
е и да вярвате, че ако се оставят нещата както са, те ще се поправят 
от само себе си. Възможно е също и да чувствате, че това не е важно. 
То обаче е важно. Реалността показва, че веднъж намерили място в 
работната среда, дискриминацията и психологическият натиск се 
превръщат в опасен и за организацията фактор и е много вероятно те 
да продължат да се проявяват и да увреждат хармонията на работната 
среда в случай, че не бъдат бързо неутрализирани.

Ако Вие сте ръководител, то тогава сте длъжен да действате, дори и 
ако потърпевшият не се оплаче. Ако Вие сте колега на жертвата или 
на друг потърпевш служител, то тогава също трябва да се изправите 
срещу поведението на дискриминация – Вие не сте длъжен да приемате 
подобно поведение! Можете да изработите свои собствени разбирания 
по въпросите, свързани с дискриминацията и с това как да действате, 
когато други хора са дискриминирани. Ето някои важни стъпки: 
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Помислете върху собственото си поведение:

 Вземате ли участие в поведение, което е дискриминационно, дори 
да го намирате за неправилно?

 Вие самите полагате ли усилия за създаването на атмосфера на 
взаимно уважение?

 Казвате ли на другите защо не одобрявате дискриминацията или 
психологическия натиск?

 Проявявате ли желание да опознаете чужди култури и гледни 
точки?

Подкрепете жертвите и им помогнете да се справят с проблема:

 Помогнете има да намерят правен или друг съвет;

 Помогнете им да се изправят срещу извършителите;

 Помогнете им да отнесат въпроса до работодателя;

 Окажете морална и емоционална подкрепа – дискриминацията е 
източник на стрес за жертвата.

Потърсете обучение, което да Ви помогне да развиете своите 
собствени познания и умения, свързани с:

 Идентифицирането на дискриминацията;

 Положенията, залегнали в законодателството;

 Кои видове поведение са приемливи и кои са неприемливи;

 Как да постъпвате при проявите на дискриминация и 
психологически натиск.

Настоявайте пред ръководството на Вашата организация за:

 Разработването на политика и практики за недопускане на 
дискриминация;

 Създаване на модел за добро управление;

 Неутрализиране на дискриминацията, когато тя се прояви;

 Създаването на прозрачна процедура за подаване на оплаквания.
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Êàêâî èìàìå ïðåäâèä ïîä “ìíîãîîáðàçèå 
íà ïåðñîíàëà”?

Наред със създаването на гаранции, че хората от различните групи 
не са жертва на дискриминация, възприемането на принципите за 
многообразието на персонала означава изясняването на въпроса как 
различията и сходствата между хората могат да бъдат мобилизирани 
в полза на отделния индивид, организацията и обществото като цяло. 
Управлението на многообразието в нашето общество, посредством 
гарантиране на равенството и справедливостта, се превръща в нещо 
повече от “добро дело”, в един така променлив и сложен свят то е 
императив. Какво извежда многообразието на преден план? Не само 
новоприетото законодателство насочва организациите към това да се 
замислят върху управлението на разнообразието. Своята роля могат 
да изиграят и други промени в социален и икономически план.

Êàêâà å ïîëçàòà îò åôåêòèâíîòî óïðàâëåíèå 
íà ìíîãîîáðàçèåòî?

Проведените наскоро изследвания в организации в цяла Европа показват 
как създаването и управляването на една компания, отличаваща се с 
многообразието, може да създаде реални предимства, независимо дали 
става въпрос за частния, публичния или нестопанския сектор, дали 
организациите са малки или големи. Стратегиите за управление на 
многообразието на персонала могат да спомогнат за създаването на 
връзка между външните и вътрешните аспекти на работата в една 
организация. Доколкото всяка една организация трябва да разработи 
своите собствени приоритети, тези предимства могат да бъдат:

 Привличането, наемането и задържането на работа на хора с 
широк спектър от таланти;

 Намаляването на разходите, свързани с текучеството и 
отсъствието от работното място;

 Принос за увеличаване на гъвкавостта и отговорното отношение 
на служителите;
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 Изграждане на морала на служителите, тяхната ангажираност и 
вярата в собствената им преценка;

 По-ефективна адаптация към въздействието на глобализацията 
и технологичните промени;

 Разширяване на креативността и иновативността;

 Задълбочаване на познанията за начините на действие в различни 
културни среди;

 Задълбочаване на разбирането за нуждите на постоянните 
потребители и клиенти;

 Подпомагане на разработването на нови продукти, услуги и 
маркетингови стратегии;

 Подобряване на репутацията и цялостното представяне на 
организациите пред външните заинтересовани страни;

 Създаване на възможности за групите в неравностойно положение 
и изграждане на единството на обществото.

Êàê äà íàïðàâèì òîâà ðåàëíîñò?

Управлението на многообразието е едно цяло пътешествие, то не е 
просто проект! Има обаче някои ключови моменти, на които следва да 
обърнете внимание:

 Идентифицирайте и утвърдете значимите за Вас видове 
многообразие;

 Търсете сътрудничество с различните заинтересовани страни 
с цел по-добро разбиране на характера на Вашия собствен 
бизнес;

 Информирайте Вашите служители, потребители, клиенти и 
инвеститори относно Вашите действия;

 Погрижете се хората да разберат какво значение има 
многообразието за тях и тяхната работа;

 Направете преглед на въздействието на Вашата стратегия за 
управление на многообразието;

 Разработете такива политики и практики, които да отразяват 
и да прилагат решенията, взети във връзка с управлението на 
многообразието;
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 Изградете доверие и желание за подкрепа към Вас от страна на 
хората в организацията и извън нея;

 Учете се от другите и акцентирайте върху онова, което правите. 
Най-важното е да превърнете управлението на многообразието 
в жизнеспособна част от Вашата организация.
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ÌÍÎÃÎÎÁÐÀÇÈÅÒÎ 
Â ÁÈÇÍÅÑÀ

ÄÎÁÐÈÒÅ ÏÐÀÊÒÈÊÈ ÍÀ ÐÀÁÎÒÍÎÒÎ ÌßÑÒÎ

През последните двадесет години социалната и културната карта на 
Европа се промени до неузнаваемост. По-широкото участие на жените, 
етническите малцинства, възрастни хора и хора с увреждания на пазара 
на труда изправя компаниите пред нови източници на работна сила, но 
също така и пред предизвикателството да създадат справедлива среда, 
която отчита различията. Тези големи демографски промени имат 
осезаем ефект върху успеха на бизнеса. Застаряващото население в 
много европейски страни и съответно  по-малкото млади хора излизащи 
на пазара на труда изправя много компании пред перспективата да 
изпитат недостиг на работна сила от традиционните за тях резерви на 
потенциални работници.  Следователно в техен интерес е да разширят 
търсенето си сред целеви групи, които на са били сред източниците 
им на  работна сила в миналото. Като допълнение към привличането на 
нови работници от нетрадиционни среди, работодателите също така  
могат да извлекат полза за своя  бизнес и от репутацията си на хора, 
предлагащи избор, а оттам да последва възможността да привличат 
и задържат на работа талантливи хора от университетите и от 
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други места, както и да подобряват техните творчески способности, 
продуктивност и конкурентни възможности.

Увеличава се броят на европейските компании, въвеждащи стратегии за 
многообразие и  равноправие не само по етични или законови причини, но и 
заради бизнес изгодите, които биха последвали от това. По-важните от 
тези изгоди са подобряване начина на наемане на високо квалифицирани 
работници от по-широки пазари, подобряване на корпоративния имидж 
и репутация, повече нововъведения и повишени пазарни възможности.  
Това са основните заключения в доклада „Многообразието в бизнеса”/ 
Business Case for Diversity/ по Програмата за действие на Общността 
за борба с дискриминацията (2001-2006), възложен от Европейската 
комисия на Focus Consultancy Ltd и The Conference Board Europe.

Докладът изследва бизнес подкрепата за многообразието въз основа 
на резултатите от две проучвания /общо 919 отговорили/, извършени 
през 2005 година сред компании в 25-те страни-членки на ЕС. Първото 
проучване използва въпросници и задълбочени интервюта с цел да 
идентифицира примери за добри практики на работните места по 
отношение на многообразието на расова и етническа принадлежност, 
възраст, сексуална ориентация, увреждания, религия или вяра. Второто 
допълнително  проучване използва он-лайн въпросник, който изследва 
наличните знания и практиките  в компаниите, членуващи в Европейския 
бизнес тест панел (EБТП), по отношение на всички области на 
многообразието.

Разширяване на инициативите за многообразие

Почти половината от всички фирми, отговорили на въпросите 
от проучването на EБТП, са активно ангажирани в подкрепа на 
многообразието и антидискриминацията на работното място. От тях 
42% прилагат тази политика повече от 5 години, 27% са започнали да 
я осъществяват в последните 5 години и останалите са в процес на 
въвеждането и развиването на подобна политика. 

Тази тенденция е валидна във всички страни и сектори на бизнеса, 
независимо от различния брой отговори по страни и сектори. От 798 
отговорили в изследването на  EБТП, почти половината (49%) са от 
четири страни /Германия, Холандия, Дания и Полша/. Отговорилите 
от новите страни-членки са 23%, а от южна Европа едва 7 %. 121 
отговорили в проучването за добрите практики са също предимно от 
старите страни-членки и от северна Европа. 
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Достъпът до нови източници на работна ръка носи големи 
ползи за бизнеса  

Компаниите въвеждат политиките на многообразие по етични, правни и 
икономически причини. Все пак изследването на добрите практики показва, 
че, въпреки че основния мотив за това е етичната страна на въпроса, 
очакването е усилията, които се полагат в областта на многообразието, 
да донесат и  конкретни облаги за бизнеса. Те дори надминават 
изискванията на закона в това отношение, водени от стремежа за 
лидерство в бизнеса. От всички ползи, които компаниите постигат или 
очакват да постигнат в резултат на своите политики за многообразие, 
една от най-важните е да решат проблема с недостига на работна ръка, 
както и наемането и задържането на работа на висококвалифицирани 
работници. В проучването на EБТП това е посочено като основна полза 
за бизнеса от повече от 42% от запитаните компании. Това откритие 
потвърждава променящата се демографска характеристика на Европа 
/ниска раждаемост, застаряващо население, свиваща се работна сила/, 
което в бъдеще ще накара много компании да имат предвид доста по-
разнообразни слоеве от  нови талантливи хора, с които да задоволяват 
нуждите си от работници, включително и източници отвъд граница. В 
някои области на бизнеса демографските промени вече играят ролята на 
катализатор за развитието на стратегии, свързани с възрастта. 

Втората по значимост, произтичаща от многообразието, изгода, получила 
38% в проучването на EБТП, е възможността компаниите да подобрят 
имиджа и репутацията си, както и своето положение в обществото.  За 
да постигнат това, компаниите, в които има подобни добри практики, 
участват в разнообразни външни дейности, чрез които да популяризират 
своите принципи и ценности. Това включва участие в научни изследвания 
и упражнения за повишаване на стандартите, благотворителни акции за 
справяне със социалното изключване, подпомагане достъпа до образование 
и обучение, спонсориране или участие в обществени форуми.

Друга, важна за бизнеса, полза, произтичаща от многообразието, е 
наличието на възможности за подобряване на нововъведенията, водещи 
до нови продукти или услуги, както и до потенциални, нови пазари. Сред 
добрите практики, които изследването дава за пример, е фактът, че 
вътрешното многообразие води до развитие на търговията с продукти, 
насочени към нови сегменти на пазара и традиционно изключени 
досега групи /като например възрастни, гейове и лесбийки, етнически 
малцинства/, както и към вече съществуващите клиенти. Тези компании 
целят да повишат печалбите си, да удовлетворят  клиентите си и да 
подобрят корпоративния си имидж. 
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Борба с дискриминацията на работното място

За да успеят стратегиите за многообразие, те трябва да се преборят 
с едно сериозно препятствие, което е характерно за повечето сфери 
на бизнеса – противопоставянето на работното място. Компаниите 
с добри практики подхождат към многообразието като към процес за 
промяна в културата, прилагане на вече научените уроци по отношение 
на ефективните промени в управлението, включително дефиниране 
на ясни правила за действие, изграждане на лидерска отговорност, 
установяване на инфраструктура, поддържаща изпълнението и обсъждане 
на принципите на многообразието, и включването на служители, 
клиенти и акционери в този процес.  Нуждата от разширени програми 
за усъвършенстване на личния състав се признава в компаниите с добри 
практики, като носеща разбиране и познания относно многообразието, 
включително по правни въпроси и целесъобразност, както и заключения 
по отношение на наемането на работници, повишаването и оценяването 
им. Много компании предоставят на своите мениджъри различни рамки 
за планиране на работата, списъци за справка и други инструменти, 
подпомагащи политиката на многообразие. Подкрепата от страна на 
профсъюзите, съвети на работодателите, групи служители или мрежи 
са друга важна предпоставка за успешното прилагане на политиките 
за многообразие. 

Измерването на резултатите може да се окаже трудно

Един от основните изводи от доклада е, че липсва система за мониторинг 
и оценка на напредъка и ползите от многообразието в компаниите 
с добри практики и компаниите, участващи в проучването на EБТП. 
Почти 70% от компаниите на EБТП, които имат или въвеждат политика 
на многообразие, не наблюдават редовно нейното въздействие. 

Сред компаниите с добри практики са малко тези, които прилагат 
всестранно наблюдение. Тези компании са склонни да поставят основния 
акцент върху вътрешното и външно наблюдение на прилагането на 
добри практики, както и върху значението на системите за мониторинг 
за повишаване на информираността им по отношение на демографията 
на пазарите и местните общности. 

Много други компании с добри практики също осъществяват дейности 
за формулиране на цели и провеждане на наблюдение, като наблягат на 
важността им по отношение на изработването на план за действие, 
получавайки жизнено важна информация за състава на работната сила 
и клиентите.
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Някои от често използваните индикатори за оценка на ефективността 
на бизнеса са: повишаване на представителството на жените, хората с 
увреждания и етническите малцинства, особено на по-високите нива в 
бизнес йерархията, като за някои  от случаите позициите са обвързани 
със специфични цели за постигане;   степента на задържане на работа 
на висиококвалифицирани мениджъри и по-специално жени и етнически 
малцинства; повишаване на чувствителността на работодателите 
към въпросите на многообразието, съпоставено с процента на 
удовлетворени служители по време на изследването.

Представяне на многообразието в бизнеса 

Основно заключение в доклада е, че компаниите, които вече са въвели 
политики в подкрепа на многообразието, извличат ползи за бизнеса.  
Компаниите, участвали в проучването на EБТП, са убедени в ползите 
за бизнеса, които многообразието носи. На въпроса дали инициативите 
в областта на многообразието имат положително въздействие върху 
техния бизнес, мнозинството (83%) от 495 компании са отговорили 
положително. Компаниите с добри практики са също така сигурни в 
резултатите за бизнеса, които политиките на многообразие носят.  
Те определят ползите от многообразието като очевидни и смятат, 
че това е въпрос на етика, прогресивни възгледи и добри практики на 
управление.  

Добрите практики на многообразието в бизнеса трябва все повече 
да бъдат популяризирани, имайки предвид, че около половината от 
компаниите, участвали в проучването на EБТП, тепърва трябва 
да развиват политики и практики за многообразие. Най-голямото 
предизвикателство пред многообразието и недопускане на 
дискриминацията на работното място е липсата на информация и 
знания относно проблемите и практиките по тези въпроси.

Проучване на списание Форчън от 2004 година, направено сред 
студенти по бизнес администрация, посочва компанията IBM сред 
петте най-атрактивни за работа, като една от най-посочваните 
за това причини е приобщаващата работна среда. Подобно на това,   
Volvo Car Company и Tetra Pak в Швеция също печелят високи оценки 
сред шведските студенти. Други компании споделят, че културното 
многообразие и интернационалния фокус са също основни причини за 
оставане на служителите на работа. Увеличаващото се многообразие 
на европейските граждани и жители се съпровожда от промяна на 
техните вкусове, нужди и начин на живот. В този смисъл, за компаниите 
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е полезно да имат служители, които са в състояние да предоставят 
съответните услуги и отговори на клиенти от най-различни среди. 
Това е особено важно за компании с международни бизнес дейности. 
Целта на подобни компании е да предоставят разнообразни в културно 
отношение услуги за задоволяване нуждите на различни клиенти и да 
направят така, че никой да не бъде дискриминиран по каквато и да е 
причина. По отношение на ползите от инициативите за многообразие 
много работодатели поддържат мнението, че многообразието на 
персонала в техните отдели „Изследване и Развитие” води до по-
разнообразно мислене и оттам до повече и по-добри възможности за 
производство на нови продукти.

В ръководството за равнопоставеност и многообразие на Pricewater-
house Coopers „Да гледаме хората от различни перспективи” Киарън 
Пойнтър, ръководителят за Обединеното Кралство, прави следното 
обобщение на различните причини и механизми за промяна към 
многообразие във фирмата: 

Има няколко причини защо многообразието е важно за фирмата; 
вярвам, че всяка една от тях поотделно е достатъчна да 
оправдае въвеждането на приобщаваща култура и управление 
на многообразието, заради ползата както за хората ни, така 
и за фирмата. Но ако ги съберем всички заедно, вярвам, че на 
многообразието в бизнеса няма да може да се устои:

 Това просто е очевидно правилно поведение, който 
дискриминира не е в съответствие с основните ни 
ценности;

 Управлението на многообразието означава също и 
спечелване на предимство на пазара;

 Задържането на хората на работа звучи разумно по 
отношение на бизнеса;

 Трябва да преразгледаме нашите традиционни 
ресурсни модели в светлината на фундаменталните 
демографски промени;

 Тази промяна се отразява и на работната сила на 
нашите клиенти, които от своя страна започват да 
изискват същото и от своите доставчици;

 Управлението на многообразието и създаването на 
приобщаваща среда са основни съставни части в 
изграждането на устойчив бизнес за в бъдеще.
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Ïîëçèòå çà áèçíåñà
îò õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ? 

Втората половина на ХХ век ще влезе в историята на човечеството 
с изумителните си постижения в сферата на човешките права 
– забрана на различното третиране по признаци като раса, пол, 
вероизповедание, увреждания, сексуална ориентация и др. След като 
материята на правата на човека беше изчерпателно регулирана в 
редица правни норми на международно и национално ниво, световният 
политически елит стигна до извода, че заетостта е основен фактор 
за благоденствието на всяко човешко същество в трудоспособна 
възраст. Така „бизнесът и различието” стана особено популярна 
тема през последните 15 – 20 години, когато се заговори за „социална 
пазарна икономика” и „социално отговорен бизнес”. По същество тази 
концепция предполага споделяне на социалните отговорности между 
държавата и бизнеса. Ценностната рамка е налице – правото на 
труд е универсално човешко право на всеки гражданин. Под натиска 
на неправителствените организации международните институции 
разработиха разнообразни политически документи, ангажиращи 
стопанския сектор със заетостта на населението като основен 
измерител на икономическото развитие. Венецът на тези усилия е 
наречен „Цели за развитие през Хилядолетието”, за които Кофи Анан, 
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генерален секретар на ООН, казва: „Разполагаме с време да постигнем 
целите на хилядолетието  навсякъде по света и в повечето, ако не 
и във всички отделни страни, но само при условие, че се разделим с 
обичайните бизнес практики.” 

В отговор, радетелите за чисти граници между бизнеса и държавата 
твърдят, че това не е особено състоятелна политика, тъй като 
освобождава държавата от нейни основни отговорности – грижата за 
слабите и безпомощни граждани. И продължават нататък, бизнесът си 
плаща данъците на държавата, за да може тя, от името на бизнеса и за 
негова сметка, да изпълнява защитни функции спрямо хората  от така 
наречените „рискови социални групи”. Лявоориентираните икономисти 
опонират, че това не е начин държавата да абдикира от задълженията 
си, а по-скоро, чрез регулация на обществените процеси, да въвлича 
бизнеса в дела от обществен интерес. Вероятно и двете твърдения 
биха били основателни при определен тип държавни политики – както в 
икономиката, така и в социалната сфера. 

Ползи за бизнеса може да има, само ако те не се отразяват негативно 
на печалбите или на мащаба му, т.е. ако задълженията за бизнеса не са 
прекалено формализирани, бюрократизирани и скъпо струващи за него. 
Поемането на социални отговорности от бизнеса е по-изгодно, когато 
неизпълнението носи санкции в такива размери, които за бизнеса са 
осезателни, но не го унищожават. Не на последно място,  ресорната 
администрация трябва да  контролира бизнеса по прозрачен начин, 
демонстрирайки загриженост, създавайки чувство за законност и 
гаранции, че политическите мерки се прилагат ефективно и ефикасно, 
с резултат и без разточителство на ресурс. 

Ñ ïîãëåä êúì Áðþêñåë

Исторически погледнато, политиките на Европейския съюз в сферата на 
уврежданията са формирани по-скоро в парадигмата на „настаняването” 
(reasonable accommodation), а не на универсалните права на човека, 
каквито имат и хората с увреждания в рамките на правомощията 
на отделните държави-членки. Влиянието на институциите на ЕС се 
свежда до приемане на препоръки, резолюции и становища, в които се 
съдържат съвети за „активни мерки”, но не и конкретни такива, както 
и програми за действие.1  
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Още през 80-те години на миналия век излизат първите препоръки (86/
379/ЕЕС)2 и заключения (89/С 173/01)3 на Съвета на Европа относно 
заетостта на лицата с увреждания. През 90-те години, в свое  Комюнике4 
Европейската Комисия акцентира върху необходимостта от конкретни 
действия. То е последвано от Кодекс на добрите практики за заетост 
на хората с увреждания5. Причина за подобна политическа активност 
става констатацията, че делът на безработните с увреждания е в 
пъти по-голям от този на безработните без увреждания. 

В края на 90-те години излиза първата цялостна концепция – 
Европейска стратегия за заетост, която ангажира страните-
членки с “открит метод на координация”. Изисква изготвянето на 
национални планове за действие в сферата на заетостта, които 
да отговарят на очертаните в Стратегията общи цели. В Насоките, 
договорени със Съвета на министрите, се подчертава необходимостта 
от отчитане на потребностите на лицата с увреждания, което ще 
улесни пълноценното им участие на пазара на труда. В контекста на 
насърчаване на равнопоставеността, през май 1999 година, е подписана 
Съвместна декларация относно заетостта на хора с увреждания. 

През 2000 година излиза Директива за заетостта и професионалното 
развитие (2000/78/ЕС от 27.11. 2000)6, която забранява дискриминацията 
при наемане на работа и упражняване на труд на всички основания 
(включително и увреждане), описани в чл. 13 на Договора за ЕС с 
измененията и допълненията от Амстердам. Този политически 
документ има рамков характер, въвеждащ стандарти за общото ниво 
на защита в целия Европейски съюз и налагащ на страните-членки да 
хармонизират нормативната си уредба с изискванията на директивата. 
Минималните изисквания за националните закони съдържат: 

 Забрана на дискриминацията по всички аспекти на заетостта 
– включително професионално обучение и самонаемане; 

 Законова рамка, която обхваща всички хора с увреждания, 
независимо от вида и степента на увреждането;

 Задължение за работодателите да осигуряват „разумно 
настаняване”7 на хора с увреждания на работно място;

 Достъп за хората с увреждания до правосъдие при нарушени 
трудови права, чрез подкрепа от страна на неправителствени 
организации, с обърната тежест на доказване (работодателят 
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доказва, че правата на работника с увреждане са защитени) и 
налагане на санкции;

 Широко информиране на всички заинтересовани страни за 
действащата законова рамка, наличните ресурси и процедури;

 Въвличане на неправителствените организации и социалните 
партньори в диалог при условията на „равно третиране” на 
всички участници в него; 

 Отмяна на нормативни актове, които съдържат дискриминационни 
текстове без намаляване на досегашните равнища на защита.

Една от общите формулировки във въпросната директива се отнася 
до ангажимента на правителствата да предприемат активни мерки 
за заетост на хората с увреждания. Според Европейския форум по 
уврежданията (ЕФУ), неправителствена организация, създадена да 
представлява интересите на хората с увреждания пред Европейската 
комисия, основен принцип в разработването на активни мерки трябва 
да бъде „наличието на широк спектър от възможности за заетост, 
професионално обучение и други дейности на пазара на труда, чиято 
цел е да се гарантира достъпа на хората с увреждания до активности 
в обща среда, които повишават капацитета им за намиране на 
работа и запазване на работното място”. Областите от общата 
среда, които изискват незабавна итервенция, за да се отговори 
на нуждите на хората с увреждания, според експертите на ЕФУ, са 
гъвкавост на условията за труд, предприемачество, продължаващо 
обучение, превенция на уврежданията и услуги за заетост. По-нататък 
документът на ЕФУ продължава с препоръката „мерките за настаняване 
на хората с увреждания на работа да бъдат насочени преди всичко към 
общодостъпните услуги и да допускат въвеждане на „специализирани 
звена”, само когато те са по-подходящи.” 

Към настоящия момент в страните-членки на ЕС се прилагат следните 
схеми за насърчаване заетостта на хора с увреждания: 

 Квоти на работни места за хора с увреждания, заплащане 
за такива или възлагане на поръчки към специализирани 
предприятия. Обикновено те са свързани с налагане на санкции 
при неизпълнение, а средствата от тях се насочват към 
проекти и програми за интеграция на хората с увреждания, чрез 
заетост или по други начини. Те обслужват политиките на 
правителствата по заетостта като цяло; 
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 В някои страни се предлагат общи програми за заетост, 
отворени и за хора с увреждания, в които са предвидени 
компенсаторни механизми за ограниченията, предизвикани 
от увреждането. Те биват съчетавани с интензивно трудово 
консултиране, индивидуален подход към човека и неговите 
потребности и финансови схеми за компенсиране на дефицита, 
който затруднява изпълнението на определени трудови 
задължения. Насочени са предимно към хората с увреждания и 
техния интерес за водене на независим живот;

 Субсидираната заетост на хора с увреждания е въведена 
в някои страни от ЕС  като средство за подпомагане на 
работодателите, а ефектът от нея е по-скоро социализиращ 
за хората с увреждания, отколкото да допринся за тяхната 
професионална реализация и израстване; 

 Професионалното обучение, като компонент от по-мащабни 
програми за заетост на хора с увреждания, присъства в почти 
всички страни-членки на ЕС, но се осъществява по общи правила 
и в обща среда, а не в специализирани форми; 

 За хора  с трайни увреждания са разработени схеми за подкрепа на 
работното място, които включват адаптиране на физическата 
среда, асистентска услуга или социална рехабилитация, които са 
насочени изцяло към общата трудова среда и помагат на човека 
с увреждане да се впише в нея без да накърнява интересите на 
работодателя си. Това увеличава шансовете за запазване на 
работното място и растеж в кариерата. Тези схеми обслужват 
хората с тежки и множествени увреждания;  

 Осигуряване на подкрепа за самонаемане и частен бизнес 
на хора с увреждания е също практика в някои страни от ЕС, 
която насърчава предприемачеството (един от принципите 
на Европейската стратегия за заетост), и професионалното 
развитие. При ясни правила и компетентен контрол от страна 
на държавните органи, първичният ефект от подобни мерки е 
само и единствено в полза на хората с увреждания; 

 Специализираните предприятия продължават да работят 
и в страните от ЕС като остатък от миналото, но техният 
статут е далеч по-нисък в днешно време, отколкото е бил преди 
години – днес са само една от възможностите за заетост на 
хората с увреждания, за разлика от миналото, когато са били 
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единствен шанс за социализация чрез труд. В повечето случаи те 
обслужват мениджмънта, съставен от хора без увреждания; 

 Комбинации от различни мерки са най-честите политически 
решения за осигуряване на достъп до труд за хора с увреждания. 
Тяхната цел е да интегрират или ре-интегрират хората с 
увреждания на пазара на труда. Схемите на финансиране са 
различни, като все по-често се прилага подходът „парите следват 
човека”, което е изцяло в интерес на хората с увреждания и 
техния избор.

Ñ ïîãëåä êúì Ñîôèÿ 

Заетостта на хората с увреждания в България е уредена в няколко 
закона, а именно в Кодекса на труда (КТ), в Закона за насърчаване на 
заетостта (ЗНЗ) и в Закона за интеграция на хората с увреждания 
(ЗИХУ). Принципът за недискриминация по признак увреждане фигурира 
като разпоредба във всеки от тях. Нещо повече, ЗИХУ въвежда 
определение за „пряка” и „непряка” дискриминация. Законът за защита 
срещу дискриминацията (ЗЗД) пък осигурява гаранции за достъп до 
правосъдие при нарушено право на труд поради наличие на увреждане. 

Основният нормативен акт за осигуряване на достъп до пазара на труда 
за хора с увреждания, в който е посветен цял раздел на заетостта 
като средство за тяхната интеграция, е ЗИХУ. В чл. 22. е казано, че 
„трудовата заетост на хората с увреждания се осъществява чрез 
интегрирана работна среда и в специализирана работна среда”. По-
нататък Законът задължава Министерството на труда и социалната 
политика и Агенцията по заетостта да разработват и реализират 
национални програми и мерки за насърчаване на заетостта, осигуряващи 
равни възможности на хората с увреждания за участие в пазара на 
труда, предвиждайки „средства за стимулиране на работодателите, 
които осигуряват заетост на хора с увреждания” (чл. 23).

Чл. 24 от ЗИХУ въвежда концепцията за „разумно настаняване”, като 
задължава работодателя „да пригоди работното място към нуждите 
на лице с увреждане при неговото наемане или когато увреждането 
на лицето настъпи след наемането му на работа, освен когато 
разходите за това са необосновано големи и биха затруднили 
сериозно работодателя”. Отчитайки вероятността от честа поява 
на тази хипотеза, законодателят е предвидил и участие на държавата 
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чрез финансиране на „настаняването” под формата на „осигуряване на 
достъп до работното място за лице с увреждане”, „приспособяване 
на работното място за лице с увреждане”, „оборудване на работното 
място за лице с увреждане” (чл. 25). Средствата се отпускат след 
одобряване на проект, внесен от работодателя, а размерът им се 
определя ежегодно от Агенцията за хората с увреждания (АХУ). При 
получаване на търсените от работодателя средства той се задължава 
да осигури „работа на хора с трайни увреждания за срок не по-кратък 
от три години след усвояване на средствата” (чл. 25).  

По действащите в момента програми на АХУ целева група са безработни 
с трайни увреждания в трудоспособна възраст, които се водят на 
отчет в Дирекция “Бюро по труда” за съответния район на страната, 
а „приоритетно се стимулира интегрирането в обичайна работна 
среда на лица с и над 71% намалена работоспособност”8. Средствата, 
които се отпускат от АХУ за финансиране на класираните в конкурса 
проекти, не могат да превишават следните лимити: 

 За осигуряване на достъп до работно място на човек с 
определен вид трайно увреждане – до 7500 лв. Сумата се 
отпуска еднократно при наличието на безспорни доказателства 
за потребността от осигуряване на достъп до работно място 
и не зависи от броя на откритите работни места за хора с 
увреждания, които могат да се възползват от изградения обект. 
Така например, за изграждане на рампа за инвалиди или на 
пътека за хора със зрителни увреждания може да се получи 
едно и също по размер финансиране, въпреки че с тяхна помощ 
би могло да се осигури в един случай достъп до 1 работно място, 
а в друг – до 15 работни места. При класиране на проектите, 
при равни други условия, с предимство ще се ползват тези 
предложения, при които обектите се използват по-ефективно, 
осигурявайки достъп до работните места. По този начин  се 
осигурява достъп на повече хора до работните помещения на 
работодателя;

 За приспособяване на конкретно работно място, на което да 
може да се наемат лица с трайни увреждания, – до 1500 лв. за 
едно работно място. Средствата по тази точка се използват 
за ремонт и създаване на подходяща работна среда за лицата с 
увреждания, които ще бъдат наети на работа след разкриване 
на подобреното работно място;
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 За оборудване на работно място, осигуряващо работа на хора 
с трайни увреждания, – до 5000 лв. за едно работно място. 
При оборудването на работни места за хора с трайни 
увреждания се постига промяна в техническите параметри 
и технологията на производствения и/или трудовия процес, 
което позволява на работното място ефективно да се 
наемат хора с трайни увреждания.

Според чл. 26 на ЗИХУ, работодател, сключил договор за наемане на хора с 
трайни увреждания, ползва преференции (при условие че не ползва такива 
по реда на ЗНЗ), под формата на „средства от републиканския бюджет 
до 30 на сто от внесените от работодателя осигурителни вноски 
за държавното обществено осигуряване, задължителното здравно 
осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване 
за наетите хора с увреждания...”. Технологията за ползване на тази 
преференция е регламентирана в чл. 18 от Правилника за прилагане 
на ЗИХУ и предполага работодателят да внася ежемесечно „пълния 
размер на дължимите осигурителни вноски за държавното обществено 
осигуряване, задължителното здравно осигуряване и допълнителното 
задължително пенсионно осигуряване за наетите хора с увреждания”, 
но 30% от внесените суми му се възстановяват. В допълнение, Законът 
за корпоративното подоходно облагане намалява данъчните задължения 
на работодателите, които наемат хора с увреждания, съобразно дела 
на наетите лица с решения на ТЕЛК в общия брой на персонала (чл. 59, 
ал. 3).  

Законът за насърчаване на заетостта съдържа раздел „Програми и 
мерки, осигуряващи равни възможности чрез социално-икономическа 
интеграция на рискови групи в пазара на труда”9, в който чл. 52. алинеи 
1 и 2 предвиждат стимули „за всяко разкрито работно място, на което 
са наети безработни лица с трайно намалена работоспособност, 
насочени от поделенията на Агенцията по заетостта. На работодателя 
се предоставят суми съгласно чл. 30а, ал. 2 за времето, през което 
лицата са били на работа, но не повече от 12 месеца”. Срокът на 
тези стимули при „наемане на временна, сезонна или почасова работа 
на безработни лица с трайно намалена работоспособност”, е „не 
повече от 6 месеца”. Размерът на сумите се определя с постановление 
на Министерския съвет. Той обикновено е обвързан с размера на 
минималната работна заплата за страната и включва задължителните 
вноски за обществено осигуряване. 



33

Ïîëçèòå çà áèçíåñà îò ìíîãîîáðàçèåòî íà ðàáîòíîòî ìÿñòî

Освен тези осигурени стимули, ЗНЗ задължава правителството 
да разработва и програми за насърчаване на заетостта, каквито 
съществуват и специално за хора с увреждания. Първата програма 
за активни мерки по ЗНЗ в сферата на уврежданията датира от 2003 
година, по която работодател може да получи до 25 000 лв. безвъздмездна 
помощ срещу проект за разкриване и поддържане на работни места за 
хора с увреждания. Тя работи и до днес без публично оповестена оценка 
за нейната ефективност и ефикасност. Един от сериозните проблеми 
в прилагането на тази програма е регистрацията в Бюрата по труда 
като задължително условие за включване в нея. Често хората с над 90 
процента загубена трудоспособност имат забрана за труд, записана в 
експертното решение от ТЕЛК, съвършено неправомерно действие от 
страна на комисиите, което дава основание за отказ такъв човек да 
бъде регистриран като безработен. По този начин голям процент от 
бенефициентите на програмата са хора с леки увреждания, които не се 
нуждаят от специални условия на труд, а истински нуждаещите се от 
подкрепа за намиране на работа – не получават такава. Друг проблем 
възниква около наемането на „решения на ТЕЛК” и неосигуряване на 
работа за хора с увреждания – срещу част от минималната работна 
заплата човекът с увреждане предоставя своето ТЕЛК-решение на 
работодателя, той го завежда в „списъчния състав” на фирмата и 
получава средства от държавата. 

Квотното начало за стимулиране заетостта на хората с увреждания 
е заложено както в ЗИХУ, така и в Кодекса на труда. Чл. 315. изисква 
от работодатели с повече от 50 работници и служители да определят 
„ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с 
намалена работоспособност от 4 до 10 процента от общия брой на 
работниците и служителите в зависимост от отрасъла на народното 
стопанство”. Чл. 27 от ЗИХУ пък изисква не по-малко от половината от 
тях да бъдат за хора с трайни увреждания и задължава работодателите 
„да уведомяват териториалните поделения на Агенцията по заетостта 
за определените работни места и да обявяват свободните работни 
места от тях в 14-дневен срок от обявяването им” (ал.2). По-нататък, 
чл. 54 третира санкциите при неизпълнение на това задължение: „На 
работодател, който не е обявил работните места по чл. 27 или е отказал 
без уважителна причина да наеме на работа, насочен от поделенията на 
Агенцията по заетостта, безработен с трайно увреждане в рамките 
на определения норматив, се налага глоба, съответно имуществена 
санкция, в размер до 1 000 лв. за всеки отделен случай.” Няма данни 
за събрани средства от подобни санкции. Причина за това може да е 
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възможността, дадена на работодателите, да изпълнят законовото си 
задължение, чрез възлагане на поръчки на специализирани предприятия. 

Защитните механизми в заетостта на хора с увреждания са 
регламентирани в Кодекса на труда, където член 333 предвижда 
забрана за прекратяване на трудов договор с лице, което притежава 
решение на ТЕЛК, без съгласие на Инспекцията по труда, независимо от 
причините, които налагат подобна стъпка. Процедурата по съгласуване 
с Инспекцията по труда е тромава, сложна и отнемаща време, а 
резултатът обикновено е в полза на работника. Тази прекомерна защита 
изостря вниманието на работодателите и при наличието на свободна 
работна ръка ги кара да се насочват към хора без увреждания.

Ñ ïîãëåä êúì ðåàëíàòà çàåòîñò 

Като изключим защитата по Кодекса на труда, за работодателите на 
хора с увреждания в България са създадени благоприятни условия да се 
възползват от публичен ресурс при наемането на  хора с увреждания. 
Мнозина обаче твърдят, че не могат да „попаднат на компетентни хора 
с увреждания”. Това обикновено е препратка към ниското образование, 
липсата на професионален опит, трудова дисциплина и социални умения, 
които са неизбежно условие за вписване в реална работна среда. По 
мнение на работодатели „хората с увреждания търсят не работа, а 
работно място и заплата; не професионална изява, а разнообразяване 
на сивото ежедневие и бягство от самотата”10. Изключения има, но са 
малко и доказват общото правило, а „фирмата не е социална служба 
– аз трябва да произвеждам, да обслужвам, да печеля, за да плащам 
заплати на всички, а не само на хората си с увреждания”.11 

Проблем за работодателите е задължителната форма на наемане, 
трудов договор при пълен работен ден, която е условие за включване в 
държавните програми за заетост на хора с увреждания. Тази липса на 
гъвкавост ограничава ползите за бизнеса, но също така не е в услуга 
и на самите хора с увреждания. Привидната сигурност за работното 
място излага на риск самото им наемане. Ограниченият периметър 
на работодателя да контролира човешките ресурси в предприятието 
си е по-силен мотив за отказ от наемане на персонал с увреждания 
от незначителните ресурси, които бизнесът би получил от държавата. 
Иначе казано, при съществуващите условия, цената за работодателя 
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е по-голяма от ползата му, ако работодателят е добросъвестен и 
изряден спрямо закона. 

Основателни критики към програмата отправят както работодателите, 
така и хората с увреждания, по линия на обвързването с „минималната 
работна заплата”. Това обрича хората с увреждания на нисък статус 
във фирмата от самото наемане и затруднява израстването им в 
кариерата, тъй като огромното мнозинство попада в категорията на 
помощния персонал. Практиката показва, че повечето работодатели, 
които наемат хора с увреждания по държавните програми, имат 
малък и среден бизнес, често в състояние на финансови затруднения. 
Основният им мотив да ползват ресурсите на програмата е свързан 
с финансовите придобивки за бизнеса и въпреки възможността да 
договарят по-високо заплащане, принудени от обстоятелствата, 
работодателите поддържат минималните условия, предоставени от 
програмата. 

Проблем при наемането на хора с увреждания, а не на притежатели на 
експертни решения или на хора с хронични заболявания, е недостъпната 
физическа среда и липсата на асистентски услуги на работното място. 
Освен забраната за „всякакъв труд”, която плаши работодателите „по 
документи”, голяма част от хората с физически увреждания не могат да 
стигнат до евентуалното си работно място, физически не могат да се 
справят с определени задължения, въпреки интелектуалния си потенциал 
за труд и делови принос, от които работодателят би имал безспорни 
ползи. Попадайки на подходящ кандидат за определена длъжност, който 
обаче се придвижва с инвалидна количка и има ограничени движения на 
горните крайници, работодателят трябва да „задели” допълнителен 
ресурс за обслужване на елементарни действия (като защипване на 
листа с кламер, например) – асистент на работното място – или 
това трябва да правят другите работници в допълнение към техните 
трудови задължения. 

Сегашните равнища на предоставян държавен ресурс за създаване на 
условия за „разумно настаняване” на хора с увреждания са прекалено 
ниски за техните нуждите. Да не говорим пък за ползване придобивките 
на техническия прогрес, които могат да доведат до пълно изравняване 
на възможностите пред хората с всякакви увреждания – лични помощни 
средства за работното място, четящи компютърни програми и др. 
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Философски погледнато, многообразието носи полза заради хората, 
които го носят, а не заради различието – видимо или невидимо. 
Уврежданията са придатък към хората, а сред хората с увреждания има 
добри и не добри, работливи и мързеливи, компетентни и некомпетентни, 
уки и неуки. Бизнесът би желал да се възползва от всеки подходящ 
кандидат за работа, който ще съдейства за израстването на фирмата, 
ще допринася за престижа й, ще разширява пазара. Многообразието на 
работното място обаче предполага и допълнителни отговорности за 
работодателя, които не бива да уронват стабилността му. Затова 
и държавната политика трябва да бъде насочена към насърчаване 
на работодателите да поемат допълнителни отговорности, чрез 
системни и целенасочени мерки за подкрепа на малцинствата – 
етнически, религиозни, по увреждания, и пр. При сегашното състояние 
на българския бизнес, едва проходил, изкласил-недоизкласил, подложен 
на бюрократични изпитания и натиск от държавата, натоварването 
му с допълнителни очаквания и отговорности е, меко казано, рисково 
начинание. От друга страна обаче, това е европейският път на 
устойчивото развитие. Изходът е един – държавата трябва да си 
изпълнява пълноценно социалните функции и чрез частния сектор. 
Не като му прехвърля отговорности, а като създава мостове между 
бизнеса и социалноуязвимите слоеве на обществото.

От горното става ясно, че за бизнеса има както цена, която трябва да 
плати, така и ползи, които може да черпи от поддържане на интегрирана 
работна среда. Кое е по-голямо – ползите или цената на този социален 
подход? Добросъвестните работодатели, при съществуващите в 
България условия, за най-голямо съжаление плащат по-висока цена 
от извличаните ползи, най-вече заради прекомерната защита, която 
ползват работниците с увреждания по Кодекса на труда и допълнително 
усложнените процедури по тяхното освобождаване. Осигуряването 
на минимална работна заплата и дължимите осигуровки не решава 
проблема със заетостта на хората с увреждания. Финансовата 
подкрепа от страна на държавата е минимална и не достига за 
професионално обучение на работното място, за формиране на трудови 
навици и социални умения, които са необходимо и задължително условие 
за трудова пригодност на човешкия ресурс . 
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Съществува експертно мнение, че сегашните стимули за заетост 
на хора с увреждания са скрита държавна помощ12 за бизнеса, която 
по правилата на свободната търговия, трябва да бъде максимално 
ограничавана, за да не изкривява пазара. Подобно виждане се оспорва 
с аргумента, че в този случай се стимулират социални процеси и се 
подпомага една маргинализирана група. Контратезата обаче е, че реално 
държавната помощ е за работодателите, а не за хората с увреждания 
и вторичният ефект за тях, трайна заетост и социализация, не е 
гарантиран от самите мерки, защото липсва индивидуален подход при 
определяне на компенсаторните механизми. Всяко становище в този 
дебат би могло да бъде защитено със състоятелни аргументи, но 
едно е сигурно, мерките за заетост на хората с увреждания трябва 
да бъдат насочени към самите хора с увреждания и тяхната трудова 
пригодност, към адаптиране на общата среда, в която функционират и 
към създаване на условия за независим живот. 

Разгърната, тази теза звучи така: „финансовите ресурси трябва 
да бъдат насочвани индивидуално към всеки човек с увреждане в 
трудоспособна възраст след:

(1) оценка на трудовия капацитет, а не на здравословното състояние 
и дефицита; 

(2) проектиране на конкретни (индивидуализирани) решения за 
компенсиране на дефицита, чрез помощни технически средства, 
подкрепа и асистент на работното място и;

(3) достъпност на средата като цяло.”

Евентуалното индивидуализиране на подхода, съчетано с осигуряване 
на услуги за намиране и запазване на работното място, би отворило 
възможности за наемане и на хора с леки и средни интелектуални 
затруднения – обучение на работното място, асистент, временна 
професионална подкрепа от трудов консултант за адаптиране на 
работното място и пр. Съществуват добри примери на подобни 
практики в страните от ЕС.

Липсата на системни решения и целенасочени мерки винаги ще води до 
по-малко ползи за работодателя от цената, която трябва да плати за 
наемане на хора с увреждания, до изключване на хората с увреждания от 
пазара на труда и до тежки социални последици за цялото общество. 
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