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Икономическият и социален съвет (ИСС) включи в Плана за дейността си за
първото полугодие на 2022 г. разработването на становище на тема „Ратификация на
Конвенция № 190/2019 г. на Международната организация на труда за премахване
насилието и тормоза в областта на труда“.
Разработването на становището бе разпределено на постоянната Комисия по
социална политика. За докладчици по становището бяха определени Валентина Зартова
от I група, Чавдар Христов от II група, Татяна Кметова от III група.
Комисията по социална политика проведе две заседания на 3 юни 2022 г. и на 17
юни 2022 г., като прие проекта на становище.
На своята пленарна сесия, проведена на 29.06.2022 г., ИСС прие настоящото
становище.
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1. Изводи и препоръки
1.1. ИСС изразява позиция за необходимостта от предприемане на действия от
Министерския съвет и Народното събрание за ратифициране на Конвенция № 190/2019
г. на Международната организация на труда - МОТ (и Препоръка № 206 на МОТ към
нея) за премахване на насилието и тормоза в областта на труда, наричана по-нататък
„Конвенция/та “.
1.2. ИСС подчертава, че Конвенцията е първият международен правен
инструмент, в който се определят конкретни, приложими в целия свят стандарти за
борба с тормоза и насилието, свързани с труда, кръга на защитените лица, както и
мерките, които да се прилагат от ратифициралите я държави.
1.3. ИСС се присъединява към усилията, положени в световен мащаб, за
въвеждане чрез Конвенцията на приложимо за всички сфери на заетост ново право по
повод полагането на труд, гарантиращо на всяко работещо лице да бъде защитено
срещу действия на насилие и тормоз, включително насилие и тормоз, основани на пола.
1.4. ИСС обръща внимание, че проявите на насилие и тормоз, срещу които се
търси защита, могат да бъдат както между физическо лице, упражняващо правомощието
на работодател, и работник или служител, така и между работниците и служителите
помежду им и между работещите и трети лица (клиенти, ползватели на услуги,
посетители и др.).
1.5. ИСС отчита, че в България са налице отделни нормативни актове, в които се
съдържат разпоредби, гарантиращи недопускането на тормоз, свързан с някои аспекти
на труда. Същевременно обаче ИСС констатира, че в българското законодателство в
сферата на труда липсват адекватни на Конвенцията определения за насилие и
тормоз и правни норми, които да гарантират предотвратяването на тези прояви при
реализацията на правото на труд, включително няма и специални норми и механизми за
защита на жените от специфични форми на насилие и тормоз на работното място.
1.6.

ИСС

с

тревога

отбелязва,

че

в

България

липсва

система

за

регистриране/събиране от държавните органи на данни, отразяващи конкретни прояви
на насилие и тормоз на работното място, което затруднява проследяването на
ефективността на предприети мерки, доколкото ги има, с цел тяхното предотвратяване.
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1.7. ИСС застъпва становище, че ратификацията на Конвенцията е основание за
приемане на конкретна уредба, която да се основава на международен стандарт за
превенция, докладване/регистриране и защита от насилие и тормоз на работното място,
и това налага определянето на орган, който да следи прилагането на нормативната уредба
във връзка с Конвенцията.
Необходимостта от подобна уредба става още по-наложителна с оглед бързото
развитие на новите форми на труд в дигиталния свят като дистанционната работа,
работата чрез платформи и др. под.
ИСС счита, че при прилагане на Конвенцията е важна ролята на колективното
трудово договаряне на всички негови равнища.
1.8. ИСС обръща внимание, че с ратификацията на Конвенцията Р България ще
гарантира по-добра и адекватна защита на правата на своите граждани, тъй като
Конвенцията доразвива редица международни актове в областта на правата на човека, по
които държавата ни е страна и има ангажименти.
От гледна точка на членството на Р България в Европейския съюз ИСС споделя
становището на Европейската комисия (ЕК), че някои материалноправни разпоредби на
Конвенцията са включени в правото на ЕС и че ратификацията от държавите - членки на
онези части от Конвенцията, които попадат в области на компетентност на ЕС, е в
интерес на Европейския съюз.
1.9. ИСС предлага на Министерския съвет, респективно Министерството на труда
и социалната политика, приемане на проект на Закон за ратифициране на Конвенция
№190/2019 г. на МОТ за премахване на насилието и тормоза в областта на труда, както
и разработване и приемане на законопроекти за транспониране на Конвенцията, които
ще гарантират защитата на всички лица, които полагат труд.
1.10. ИСС също така предлага на Министерството на труда и социалната
политика, Министерския съвет и на Народното събрание процесът на транспониране да
бъде реализиран в дух на социално партньорство и в съответствие с разпоредбите на
съществуващото законодателство - с активното участие на организациите на
гражданското общество, на представителните организации на работниците и
служителите и на представителните организации на работодателите.
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2.

Необходимост от приемане на Конвенцията. Предмет и обхват на

Конвенцията.
Конвенцията е първият международен документ, в който се определят
стандартите за борба с тормоза и насилието, свързани с труда, както и мерките, които да
се прилагат от ратифициралите я държави. Конвенцията (и Препоръка № 206 относно
насилието и тормоза) е приета от юбилейната 108 сесия на МОТ през месец юни 2019 г.
Към момента Конвенцията е ратифицирана и е в сила за 6 държави (Аржентина, Уругвай,
Фиджи, Еквадор, Намибия и Сомалия). Ратифицирана е, но все още не е в сила за други
9 държави. Сред тях са Италия (ще влезе в сила на 29 октомври 2022 г.), Гърция (ще влезе
в сила на 30 август 2022 г.), Великобритания (ще влезе в сила на 07 март 2023 г.) и
Испания (ще влезе в сила от 25 май 2023 г.).1
2.1. Развитие на разбирането за нуждата от приемане на Конвенция 2.1.1. Определение за насилие в секторите на услуги беше прието през 2003 г. на
тристранната среща между експерти на МОТ, която представи кода на практиката
„Workplace насилие“ в секторите на услугите и мерките за борба с това явление (МОТ,
2004). На тази среща насилието бе дефинирано като „действие, инцидент или поведение,
което се отклонява от разумното поведение, при което човек е нападнат, заплашван,
наранен, наранен по време на или като пряк резултат за неговата работа“.
2.1.2. През 2016 г. на срещата на експертите на МОТ по въпросите за насилие
срещу жените и мъжете в света на труда въпросът за насилието беше обсъден в поширока рамка. Експертите бяха водени от разбирането, че насилието и тормозът на
работното място са „включващ континуум от неприемливи поведения и практики, които
е вероятно да доведат до физическо, психическо или сексуално нараняване или
страдание“. Също така бе отбелязано, че : „Важно е да се прави разлика между
различните форми на насилие и тормоз и контекста, в които те възникват, тъй като
може да са необходими различни отговори“ (ILO, 2016a, Приложение I).
2.1.3. МОТ направи проучване за 80 държави, в които са използвани различни
термини (тормоз, насилие, злоупотреба, малтретиране и други) и са регламентирани

1

Списък на ратифициралите държави Конвенция 190 на сайта на МОТ:
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:3999810
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различни съдържания на насилието и тормоза на работното място. В повечето от тези
държави (65) тормозът на работното място се урежда в националното законодателство.
2. 2. Предмет и обхват на Конвенцията
2.2.1. Конвенцията има за предмет насилието и тормоза, но не изобщо, а
конкретно в областта на труда. Още в Преамбюла ѝ (чл. 4, § 1) е формулирано приложимо
за всички сфери на заетост ново право по повод полагането на труд, което гарантира
защита на всеки работещ човек срещу действия, представляващи насилие и тормоз. .
2.2.2.. В обхвата на Конвенцията (чл. 2 и чл. 3), т.е. под нейна защита са включени
„…работниците и другите лица в сферата на труда, включително наемните
работници по определение на националните закони и практики, както и заетите лица,
независимо от техния договорен статут, лица, преминаващи професионално обучение,
включително стажанти, ученици и чираци, работници и служители с прекратени
отношения, доброволци, търсещи работа лица, както и тези, които упражняват
властови функции, изпълняват задължения и носят отговорността на работодателя“.
2.2.3. Относимостта на Конвенцията към посочените области и лица е всеобща,
т.е. тя е приложима към всички сектори от икономиката, към всички видове собственост
(държавна, публична или частна ), към всички видове териториални единици (чл. 2, § 2).
Конвенцията обхваща всички хипотези, свързани с насилие и тормоз при
полагането на труд (по повод на работата, на мястото и времето, където и когато работата
се извършва). Тези житейски случаи могат да бъдат определени в две групи (чл. 3):
- възникнали по време на работа,
- свързани или произтичащи от работа.
2.3. Определението за „насилие и тормоз”, регламентирано в Конвенцията, е общо
за двата термина и включва всички неприемливи форми на поведение и практика или
заплахата от тях (независимо дали става дума за единичен или повтарящ се случай),
като целта, резултатът или евентуалната последица, от които е причиняването на
физическо, психологическо, сексуално или икономическо увреждане, включително
насилие и тормоз, основани на пола.
Легалното определение в Конвенцията на понятието „насилие и тормоз,
основани на пола“, включва насилие и тормоз спрямо хора заради техния пол или
6
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действия, които непропорционално засягат лица от определен пол и включващи
сексуален тормоз.
2.3.1. Съдържанието на понятията „насилие“ и „тормоз“ на работното място,
регламентирани в Конвенцията, гарантирано осигурява постигането на крайната цел на
международния акт – защита на човешката личност и достойнство.
2.3.2. Независимо, че Конвенцията регламентира общо определение за термините
„насилие“ и „тормоз“ (чл. 1, §1), Конвенцията предоставя изрична възможност на
държавите при транспонирането й да регламентират отделни определения на двете
понятия.
2.4. Конвенцията изисква от ратифициралата държава да приеме и прилага такъв
подход за предотвратяване и премахване на насилието и тормоза на работното място,
който да е:
- приобщаващ,
- всеобхватен,
- чувствителен към пола.
Това е основно задължение на държавите, ратифицирали Конвенцията, с оглед
функциите на държавата изобщо. Посочените принципи следва да се конкретизират в
правни норми.
2.5. ИСС препоръчва при транспонирането да се съблюдава чл. 5 от Конвенцията:
„За да се предотврати и премахне насилието и тормоза на работното място, всеки
член на Организацията спазва и допринася за прилагането на основни принципи и права
на работното място, а именно принципите на свободата на сдружаване и
ефективното признаване на правото на колективни преговори, премахването на всички
форми на задължителен труд; ефективна забрана на детския труд и премахване на
дискриминацията по отношение на труда и професиите и насърчава достойната
работа“.
2.6. Транспонирането на Конвенцията гарантира защита от действия на насилия и
тормоз на лицата, които полагат труд (чл. 2, § 2 и чл. 12), чрез прилагане на различни
механизми – вътрешна нормативна уредба, колективно договаряне, чрез други мерки,
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съответстващи на националната практика, включително чрез разширяване на
съществуващите мерки за безопасност и здраве, или чрез тяхното адаптиране.

3. Съотносимост между Конвенцията и европейското законодателство
3.1. През м. януари 2020 г. ЕК направи официално предложение за решение на
Съвета за упълномощаване на държавите членки да ратифицират в интерес на
Европейския съюз Конвенция № 190 на МОТ относно насилието и тормоза от 2019 г.2
Решение на Съвета по това предложение все още няма.
Според това предложение на ЕК:
3.1.1. Държавите членки се упълномощават да ратифицират Конвенцията, вкл. и
в частите, които попадат в обхвата на компетентността, предоставена на Европейския
съюз съгласно член 153, § 2, член 153, § 1, букви а) и и) и член 157, § 3 от ДФЕС.
3.1.2. ЕК застава на становището, че „….в интерес на ЕС е да насърчи
прилагането на международен инструмент за борба с насилието и тормоза в сферата
на труда в съответствие с вътрешната си рамка, тъй като Конвенцията се отнася до
определени области от правото на Съюза и Европейският съюз не е в състояние да се
присъедини към нея. Конвенцията по същество не поражда загриженост от гледна
точка на съществуващите достижения на правото на ЕС. Следователно е в интерес
на ЕС Конвенцията да бъде ратифицирана от държавите - членки на ЕС. За тази цел
и с оглед на компетентността на ЕС в областите, обхванати от Конвенцията, е
необходимо всички правни пречки на равнище ЕС пред ратифицирането на Конвенцията
от държавите - членки на ЕС, да бъдат премахнати“.
3.1.3. Според предложението на ЕК („Право на Съюза в областта на насилието и
тормоза в трудовата сфера“): „Някои аспекти на Конвенцията и Препоръката са
свързани и с области, обхванати от правото на Съюза в сферата на съдебното
сътрудничество и правата на жертвите, миграцията, убежището и свободата на
движение, където вторичното право на Съюза предвижда за жертвите на
престъпления и членовете на техните семейства права да получават подходяща

2

Предложение на ЕК за решение на съвета:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52020PC0024
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информация, подкрепа и защита, да участват в наказателни производства и да бъдат
признати и третирани с уважение и без дискриминация“. Отбелязани са пунктуално
всички нормативни и стратегически документи на ЕС, свързани с нейния предмет и
обхват.3
Някои аспекти на Конвенцията и Препоръката са свързани и с области, обхванати
от правото на Съюза в сферата на съдебното сътрудничество и правата на жертвите,
миграцията, убежището и свободата на движение, където вторичното право на
Съюза предвижда за жертвите на престъпления и членовете на техните семейства права
да получават подходяща информация, подкрепа и защита, да участват в наказателни
производства и да бъдат признати и третирани с уважение и без дискриминация.
Конвенцията и Препоръката включват също така разпоредби, които са от
компетентност на държавите членки, вкл. по отношение на колективното договаряне.
3.1.4. В предложението на ЕК са визирани Решението и становището на Съда на
Европейския съюз, съгласно които

държавите членки не могат самостоятелно да

ратифицират конвенция на МОТ, когато части от нея попадат в обхвата на компетентност
на Съюза, съгласно член 3, § 2 от ДФЕСi4.
Едновременно с това ЕК изтъква, че:
•

„... от 2005 г. насам Съветът е упълномощил държавите членки да
ратифицират, в интерес на ЕС, пет конвенции и един протокол на МОТ,
части от които попадат в области на компетентност на ЕС“ (т. 4, ал. 5).

•

„..Материалноправните разпоредби на Конвенцията не пораждат
загриженост от гледна точка на съществуващите достижения на правото
на ЕС. В съответствие с член 19, § 8 от устава на МОТ в Конвенцията се

3

Член 153, параграф 1, букви а) и буква и) и член 157, параграф 3 от ДФЕС, Рамкова директива
89/391/ЕИО, Рамковото споразумение на европейските социалните партньори относно тормоза и
насилието на работното място от 2007 г., Стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни
условия на труд за периода 2014—2020 г ., Директива 2006/54/ЕО за равните възможности и равното
третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите, Директива 2000/78/ЕО от
27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и
професиите и др.
4
Решение относно Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи
международни автомобилни превози (AETR), дело 22/70 от 31 март 1971 г., Recueil 1971 г., стр. 263.
(16) и Становище 2/91 на Съда от 19 март 1993 г. относно Конвенцията на МОТ за химикалите № 170,
Recueil 1993 г. стр. I-1061
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определят минимални стандарти. Това означава, че е възможно правото на
Съюза да е по-строго от разпоредбите на Конвенцията и обратно“.
3.1.5. Според ЕК „ЕС … не може да ратифицира конвенция на МОТ, тъй като
съгласно Устава на МОТ единствено държави могат да бъдат страни по тези конвенции.
Поради това институциите на ЕС и държавите членки трябва да предприемат
необходимите мерки за сътрудничество, с цел ратифициране на Конвенцията и
изпълнение на произтичащите от нея ангажименти“.
3.1.6. Предвид изложените съображения ЕК предлага държавите членки да „бъдат
упълномощени да ратифицират, в интерес на ЕС, онези части от Конвенцията, които
попадат в области на компетентност на ЕС, и ще се отправи препоръка към тях да
положат усилия да направят това до края на 2022 г.“
3.2.

ИСС отбелязва, че Конвенцията кореспондира и е в духа на други

международни актове, по които България има ангажименти:
- Международната харта за правата на човека, която включва в себе си Всеобщата
декларация за правата на човека, Международния пакт за икономически, социални и
културни права, Международния пакт за граждански и политически права и
факултативните протоколи към тях;
- Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по
отношение на жените – CEDAW;
- Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи на Съвета на
Европа;
- Хартата на основните права на Европейския съюз;
- Европейската социална харта (ревизирана).
4. Регламентация на насилието/тормоза в националното законодателство
В българското законодателство липсва правна уредба, насочена към комплексна
защита от насилието и тормоза (включително основани на пола), свързани с полагането
на труд по смисъла на Конвенцията. Няма и легални определения на тези понятия,
аналогични на тези в Конвенцията.
4.1. В Кодекса на труда не се съдържат определения за „тормоз“ и „насилие“ ,
свързани с работното място. Под обща забрана за недискриминация (основана на пол,
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сексуална ориентация, убеждения и пр.) чл. 8, ал. 3 от Кодекса на труда до известна
степен осигурява защитата срещу действия на насилие и тормоз на работното място,
целяна от Конвенцията – дотолкова, доколкото включените в посочената разпоредба
обстоятелства, свързани с дискриминация, имат връзка (последица) с насилието и
тормоза.
4.2. Във връзка с приложимостта на Конвенцията спрямо лицата, работещи по
служебни правоотношения ( чл. 2, § 1), следва да се изтъкне, че в Закона за държавния
служител няма разпоредби, гарантиращи защита срещу действия на насилия и тормоз.
Отделни разпоредби от такъв характер има в Кодекса за поведение на служителите в
държавната администрация.
4.3. Определенията за някои от формите на насилие/тормоз, основано на пола,
като домашно насилие/интимно партньорско насилие, сексуалeн тормоз, се регулират от
различни български нормативни актове (Закон за равнопоставеност на жените и мъжете,
Закон за домашното насилие, Правилник за прилагане на Закона за домашното насилие,
Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 20212030 г. и др.).
4.4. Отделни разпоредби, гарантиращи някои аспекти за защита срещу тормоза,
свързани с полагането на труд, съществуват в Закона за съдебната власт (чл. 175с),
Закона за мерките срещу изпирането на пари (чл. 86), Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (чл. 51), Закона за мерките
срещу финансирането на тероризма (чл. 9), Правилника за организацията и дейността на
инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на
експертите (чл. 87), Закона за наследството (чл. 43б) и др.
4.5. Законът за защита

от дискриминация съдържа легално определение на

понятието „тормоз“, но то е много по-широко по съдържание и обхват от определението
на същото понятие в чл. 1 от Конвенцията, тъй като включва всички форми на тормоз в
гражданското общество, а не конкретно тази, свързана със специфичната област на
полагане на труд („Всяко нежелано поведение на основата на дискриминация, основана
на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство,
произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност,
лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно
положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон
11
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или в международен договор, по който Република България е страна, изразено
физически, словесно или по друг начин, което има за цел или резултат накърняване
достойнството на лицето и създаване на враждебна, принизяваща, унизителна, обидна
или застрашителна среда“ - § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби).
4.6. Близки до определението за насилие, регламентирано в Конвенцията, са
понятията за насилие, визирани в Наказателния кодекс. Криминализираното от
Наказателния кодекс насилие обаче не е свързано с упражняването на труд, а с
престъпните деяния убийство, телесна повреда, склоняване към самоубийство, принуда,
упражняване на граждански права, съжителство (домашно насилие), насилие по време
на пътуване със самолет, кораб и др. под. (чл. чл. 93, 116, 127, 131,142, 142а, 143, 144 и
пр.).
5. Проучвания за прояви на насилие и тормоз, свързани с работното място
5.1. През 2019 - 2020 г. по проект TEAMWORK (Екипен отговор на сексуалния
тормоз на работното място) е разработен национален доклад за България.5
В резултат на проучването се правят следните изводи:
•

„…проблемите за сексуалния тормоз на работното място по различните
индикатори са сред най-трудните за идентифициране в ежедневието.
Хората обикновено се притесняват да заявят открито случаите на насилие
и тормоз. Доста често различните аспекти на сексуален тормоз не се
осъзнават. Тази проблематика е съществена част от характеристиката на
работната среда и все още се приема с търпимост и с мълчание.

•

Липсата на национална статистика по въпроса създава трудност за
илюстриране на реалната ситуация. Случаите със сексуален тормоз са

5

Проект Teamwork се изпълнява през 2019 -2020 г. в Гърция, България, Испания и Италия и има за цел да
повиши осведомеността сред служителите и да даде възможност на HR специалистите и мениджърите да
предприемат действия за разпознаване, предотвратяване и справяне със сексуалния тормоз и въвеждане
на мерки за защита на жертвите, независимо от техния пол или работна позиция. Общият брой на
изследваните лица е 176, като от тях: а) 126 са наети лица (работници/служители): 82.4% жени и 17.6%
мъже, и б) 50 лица са работодатели/ръководители. Всички интервюирани лица споделят мнението, че
явлението сексуален тормоз на работното място съществува и обхваща различни части на икономиката,
с различна корпоративна култура.
Националният доклад за България по проект TEAMWORK е достъпен на:
https://cscd-bg.org/bg/proekti/proekt-teamwork/ekipen-otgovor-na-seksualniya-tormoz-na-rabotnotomyasto-combat-sexual-harassment-in-the-workplace-teamwork?msclkid=27f34fc4ced811ec9725bf5fb53a31c0
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деликатни, затова и жалбите в Комисията за защита от дискриминация
(КЗД) с подобни оплаквания са твърде малък брой през годините. Повечето
жени и момичета се страхуват да изобличат насилника. Те чувстват срам
или страх, че ще бъдат подложени на допълнителен тормоз, ако това се
случва на работното място, като се опасяват, че ще загубят работата си или
че ще бъдат наказани. Тези случаи, освен всичко друго, са и трудно
доказуеми, много често подобни интервенции се вършат без свидетели,
рядко извършителите са агресивни пред други хора, макар и това да не е
изключено. Като се има предвид, че повечето жени и момичета не подават
сигнали, реалните измерения са всъщност много по-големи.
•

Работодателите съобразно тяхната степен на контрол имат важно място
при търсенето и предприемането на мерки и действия за защита, за
предотвратяване и премахване, и недопускане на насилие и тормоз на
работното място.

•

В условията на финансова и социално-икономическа криза повечето
българи живеят с усещането за застрашеност, несигурност, безпомощност,
така темата за сексуалния тормоз на работното място остава на заден план.

•

С ратифицирането на Конвенцията се очаква да се засили социалният
диалог в посока мерки и превенция на сексуалния тормоз на работното
място”.

5.2. На ниво ЕС последното голямо проучване на насилие на работното място
обхваща 28-те държави членки и Норвегия („Насилие и тормоз на европейските работни
места – мащаби, влияние и политики“) и резултатите от него са публикувани през 2015
г.:
Според проучването жените по-често от мъжете докладват за инциденти на
насилие и тормоз на работното място, както и че работниците в някои сектори като
здравеопазване, социални услуги, транспортни услуги, сектора на обществено хранене
по-често са изложени на риск от насилие и тормоз на работното място. Въпреки
напредъка в областта на превенцията и защитата срещу насилие и тормоз на работното
място в някои европейски страни много хора, които са пострадали от насилие и тормоз
на работното място, изобщо не предприемат съдебни действия, тъй като не вярват в
13
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успеха им. Поради същата причина и жалбите към държавните или квази съдебни органи
в областта на равното третиране и защита от дискриминация са малко на брой, тъй като
тези органи имат ограничени възможности да разглеждат въпроси, свързани с насилие
на работното място, а жалбоподателите най-често са изправени пред риска да бъдат
отстранени от работа поради завеждането на жалби от този характер. Това е причина във
всички проучвани страни да се отчита слабо докладване на проблема.6
5.3. И други проучвания на европейско ниво показват, че без въвеждане на единен
международен стандарт за превенция, докладване и защита от насилие и тормоз на
работното място проблемът ще остава актуален, дори би могъл да се задълбочава. Така
например има данни, че пандемията от Ковид 19 вече е увеличила мащабите на това
явление. През януари 2022 г. е проведено проучване на Евробарометър за отражението
на пандемията върху насилието, психичното здраве и работата на жените. Според
отговорите на респондентите от 28-те държави членки 77% от жените в ЕС смятат, че
пандемията е довела до увеличаване на физическото и психическото насилие над жени в
техните страни. Повишили са се кибернасилието и кибертормозът, както и
киберпреследването и речта на омразата, поради преминаване към онлайн режим на
работа през последните две години.7
5.4. В становище8 на Женския комитет на Европейската конфедерация на
синдикатите относно ратификацията на Конвенцията се посочват данните от проучване,
проведено през януари и февруари 2021 г., според което: а) 84% от работодателите не са
актуализирали политиките си за справяне с онлайн тормоза, свързан с дистанционната
работа; б) 77% смятат, че работодателите не са направили достатъчно за справяне с
насилието и тормоза на работното място, включително онлайн; в) 84% считат, че техните
национални закони не са достатъчно силни, за да се справят с насилието и тормоза на
работното място, включително онлайн; г) 83% не вярват, че законите на тяхната страна
за справяне с насилието и тормоза на работното място, включително онлайн, се прилагат
адекватно. Мнозинството от респондентите посочват, че са загрижени за насилието и

6

Violence and harassment in European workplaces: Extent, impacts and policies, Еurofound 2015
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2015/violence-and-harassment-in-europeanworkplaces-extent-impacts-and-policies
7
Проучване на Евробарометър „Жените по време на COVID- 19“, януари – март 2022:
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2712
8
https://www.etuc.org/en/document/statement-etuc-womens-committee-ratification-ilo-c190
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тормоза на работното място, онлайн и офлайн. Тези констатации подчертават спешната
необходимост от действие.
5.5. Призив за ратификация на Конвенцията отправя и ЕИСК в приетото
проучвателно становище по искане на португалското председателство с докладчик
Милена Ангелова и съдокладчик Ерика Колер на тема „Дистанционната работа и
равенството между половете — условия за това дистанционната работа да не
задълбочава неравномерното разпределение на неплатените грижи и домакински труд
между жените и мъжете и да бъде двигател за насърчаване на равенството между
половете“9.
6. Процес на транспониране. Очаквани ефекти.
6.1. Актът на ратификация на Конвенцията, предхождан от предварителна оценка
на въздействието, е само първа стъпка в един комплексен и по-продължителен процес на
транспонирането й в националното законодателство.
6.2. Ратификацията на Конвенцията

изисква транспониране в националното

законодателство на принципите на Конвенцията по такъв начин, че да се достигне
крайната цел – защита на всички включени в нейния обхват субекти от насилие и тормоз,
свързани с

работното им място. От съществено значение е този процес да бъде

осъществяван в дух на сътрудничество и партньорство с представителните организации
на работниците и служителите и на работодателите, както и с организациите на
гражданското общество. (чл. 4, § 2 и 3, чл. 11).
Посоченото изискване е:
- възможно за изпълнение, предвид натрупания опит и практика в България при
решаването на подобни задачи;
- правно обусловено и обезпечено от чл. 2, чл. 2 а10 и чл. 3, ал. 3 и ал. 4 на Кодекса
на труда.

9

https://www.eesc.europa.eu/bg/our-work/opinions-information-reports/opinions/teleworking-and-genderequality-conditions-so-teleworking-does-not-exacerbate-unequal-distribution-unpaid-care-and
10 Чл. 2. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., нов, бр. 25 от 2001 г.) Държавата регулира трудовите и
непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения и въпросите на жизненото
равнище след консултации и диалог с работниците, служителите, работодателите и техните организации
в дух на сътрудничество, взаимни отстъпки и зачитане на интересите на всяка от страните.
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6.3. Очакваните ефекти от процеса на транспониране на Конвенцията в най-общ
план са свързани с Преамбюла на Конституцията и по-точно :
- с върховния принцип за правата на личността, нейното достойнство и сигурност
и
- с прогласените цели на демократичната, правова и социална държава.
6.4. В конкретен законотворчески план следва в Кодекса на труда (респ. в Закона
за държавния служител) да бъдат възприети, съгласно чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Р
България, формулираните в Конвенцията легални определения на понятията „насилие“
и „тормоз“ (вкл. основани на пола), свързани с работното място, и въз основа на тях да
бъдат разработени комплекс от правни норми, насочени срещу специфичните прояви във
всички специални закони (вкл. подзаконови актове), като например в Закона за МВР,
Закона за съдебната власт и др., които в определена степен регламентират полагането
на труд или от чиито регулации в някаква степен зависи полагането на труд.
6.4.1. Следва да се отчете, че възможните субекти на прояви на насилие или
тормоз (включително основани на пола) не се ограничават само до работодателите –
физическите

лица, упражняващи правомощия на работодател). Както показва

практиката, проявите на насилие и тормоз (включително основани на пола) могат да са
и между работниците/служителите, както и между тях и външните лица (клиенти,
посетители, ползватели на услуги и пр.).

Двустранно сътрудничество
Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 107 от 2020 г.) (1) Държавата насърчава социалния диалог и двустранното
сътрудничество между синдикалните организации и организациите на работодателите по въпросите,
определени в чл. 2.
(2) Представителните организации на работниците и служителите и на работодателите на
национално равнище полагат усилия за развитие на социалния диалог и сътрудничеството, които да
допринасят за:
1. укрепване на взаимното доверие;
2. взаимно зачитане на интересите;
3. утвърждаване на колективното трудово договаряне;
5. мотивацията на работниците и служителите за активно участие в работния процес;
6. развитие и утвърждаване на корпоративната социална отговорност.
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6.4.2. Ролята и мястото на работодателя за противодействие на тормоза и
насилието трябва да са съизмерими с неговите възможности за контрол срещу проявите
на насилие и тормоз на работното място, в съответствие с чл. 9 от Конвенцията.
6.5. Колективните договори са основен метод на приложение изобщо на
конвенциите на МОТ, което изрично се отбелязва във всяка една от тях, а в Конвенцията,
предмет на настоящото становище, това е регламентирано в чл. 12.
6.6. В конкретен практически план е необходимо и да се създаде нормативен
механизъм, чрез който да бъдат определени контролните държавни органи срещу
проявите на насилие и тормоз, свързани с работното място, вкл. и техните санкционни
правомощия, законовите мерки относно обучението, семейството, обществената среда
и т.н. като фактори, от които зависят ограничаването и недопускането на подобни
прояви.
В заключение
Икономическият и социален съвет счита, че Р България следва да извърши
необходимите действия, насочени към ратификация на Конвенция 190/2019 на МОТ.

/п/
Зорница Русинова
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ
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