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ХАРТА ЗА МНОГООБРАЗИЕТО В БЪЛГАРИЯ

Хартата за многообразието изразява споделената убеденост на подписалите 
я страни, че многообразието е не само ключов фактор за креативността, 
иновацията, растежа и продуктивността, но и персонален стимул за служителите 
да усъвършенстват знанията, компетенциите, талантите и уменията си.

DIVERSITY CHARTER IN BULGARIA

The Bulgarian Diversity Charter represents the shared understanding of its signato-
ries that diversity is a driver to creati vity, innovati on, growth and producti vity, and 
an incenti ve for individuals to fully reveal their knowledge, competences, talents 
and skills.

www.diverse-bg.eu



       ХАРТА ЗА МНОГООБРАЗИЕТО

Вярвайки, че способността ни да приемаме, уважаваме и 
насърчаваме многообразието ще има положително влияние 

върху доброто име и благонадеждността на нашия бизнес и ще 
допринесе за дългосрочния ни успех;

Възприемайки многообразието като движещ фактор за креативността, 
иновациите, растежа и производителността и като стимул за хората да 

разкрият в пълнота своите знания, компетенции, таланти и умения;

Осъзнавайки, че като насърчаваме многообразието в собствената си дейност, ние 
спомагаме за създаването на по-добър социален климат и на приемаща и толерантна 
среда;

Съблюдавайки забраната за дискриминация въз основа на пол, раса, цвят на кожата, 
етническа или социална принадлежност, генетични характеристики, език, религия 
или вярване, политически или други убеждения, принадлежност към национално 
малцинство, имуществено състояние, произход, увреждане, възраст или сексуална 
ориентация; и

Приемайки, че в условията на глобализация и динамични демографски промени 
зачитането на многообразието е основен фактор за развитието на толерантно 
и приобщаващо общество и за предотвратяването на неравното третиране и 
дискриминацията;

Ние, подписалите настоящата Харта за многообразието, се ангажираме да следваме 
следните принципи:

1. Да въведем, зачитаме и насърчаваме равното третиране и недопускането на 
дискриминация в управлението на човешките ресурси, и конкретно при наемането, 
обучението, оценяването, повишаването и кариерното развитие на работниците и 
служителите; 

2. Да насърчаваме нашите партньори и доставчици да възприемат и прилагат същите 
стандарти за многообразие в своята работа;

3. Да поощряваме многообразието сред нашите клиенти, като редовно ги 
информираме за нашите политики и действия;

4. Да изградим и поддържаме култура на взаимно уважение, като въведем и 
прилагаме етични правила за работниците и служителите, които забраняват 
всички форми на дискриминационно поведение на работното място;

5. Да повишим осведомеността и образоваността на обществото по въпросите на 
многообразието, като представяме и обменяме публично информация относно 
нашите ангажименти, политики и практики;

6. Да информираме редовно членовете на нашите управителни органи за най-новите 
тенденции и развития в сферата на многообразието на национално, европейско и 
глобално равнище;

7. Да работим съвместно с правителството на Република България, социалните 
партньори и гражданските организации за укрепване на ценностите на много-
образието в българското общество.



DIVERSITY CHARTER

As our ability to acknowledge, respect and promote diversity will have a positive impact on 
the reputation and credibility of our business and will contribute to our long-term success;

Because diversity is a driver to creativity, innovation, growth and productivity, and an 
incentive for individuals to fully reveal their knowledge, competences, talents and skills;

Understanding that, by promoting diversity in our own undertakings, we help create a bet-
ter social climate and an overall environment of acceptance and tolerance; 

Observing the prohibition of discrimination on any ground such as sex, race, colour, ethnic 
or social origin, genetic features, language, religion or belief, political or any other opinion, 
membership of a national minority, property ownership, birth, disability, age or sexual 
orientation; and

Acknowledging that, in the context of globalisation and dynamic demographic changes, 
the respect for diversity is key to the development of a tolerant and inclusive society and 
to the prevention of unequal treatment and discrimination;

We, the signatories of this Diversity Charter, commit to the following principles:

1. Introduce, respect and promote equal treatment and non-discrimination in human 
 resources management, including in the recruitment, training, assessment, promotion 

and career development of employees;

2. Encourage our partners and contractors to endorse and apply the same diversity 
 standards in their business operations;

3. Promote diversity among our customers by regularly informing them about our policies 
and actions;

4. Introduce and maintain a culture based on mutual respect by designing and implement-
ing rules of conduct for employees prohibiting all forms of discriminatory behaviour in 
the workplace;

5. Raise public awareness and educate society on diversity issues by publicly presenting 
and exchanging information about our commitments, policies and practices;

6. Keep our managerial and decision-making staff informed about the most recent trends 
and developments in the area of diversity at national, European and global levels;

7. Work with the Government of Bulgaria, other social partners, and non-governmental 
organisations to promote the values of diversity in the Bulgarian society. 
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Съдържанието на брошурата представя гледната точка на нейните автори, 
които единствени носят отговорност за него. Европейската комисия не отговаря 

за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се в нея информация.

The content of this leaflet represents the views of the authors only and is their sole responsibility. 
The European Commission does not accept any responsibility for use that 

may be made of the information it contains.
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