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 На 22 юни 2006 г. от 14 ч. В залата на Учебния център на Министерство на труда 
и социалната политика (МТСП) се състоя заседание на Консултативната комисия за 
равни възможности. Заседанието бе открито от г-жа Лилия Абаджиева, заместник-
председател на комисията, която обяви дневния ред: 

1. Обсъждане на законопроекта за равните възможности на жените и мъжете. 
2. Други. 
 
 
По т. 1 от дневния ред г-жа Абаджиева уведоми присъстващите, че от началото на 

2006 г. експертна работна група към министерството е разработила два варианта на 
законопроекта. Единият е предвиждал като основен орган на националния механизъм 
по равнопоставеността на половете МТСП, докато вторият – създаването на независим 
орган (комисия) към МС. Ръководството на министерството е предпочело първия 
вариант,  който, съгласно Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата 
администрация, е изпратен за съгласуване с всички министерства. Те вече са 
предоставили своите становища и препоръки, които работната група е взела под 
внимание. 

Законопроектът е бил представен и на заседание на Националния съвет по 
равнопоставеността на жените и мъжете, където е било изслушано мнението на 
представители на изпълнителната власт, социалните партньори и неправителствения 
сектор Националният съвет е изразил принципната си подкрепа за необходимостта за 
приемане на подобен закон, както и препоръката да не се отхвърля възможността за 
създаване на отделен орган. 

Г-жа Абаджиева прикани участниците в заседанието на Консултативния съвет да 
изложат позицията си относно закона и да дискутират основните положения в 
законопроекта, като изпратят редакционните си бележки в писмен вид. До момента 
писмени бележки са получени от Център за изследвания и политики за жените, 
Фондация „Асоциация Анимус”, Български център за джендър изследвания, Фондация 
„ЖАР” и др. Г-жа Абаджиева информира участниците, че настоящият протокол от 
заседанието на комисията ще бъде внесен заедно с комплекта документи и становища 
към законопроекта за равните възможности в Министерски съвет. 

Р. Модева от Национално движение „Жени и майки срещу насилието” изрази 
принципната подкрепа за законопроекта, като подчерта, че е необходимо да се 
прецизира използваната терминология в законопроекта, да се определи точно кой и 
какъв ще бъде органът, който ще определя и изпълнява политиката по 
равнопоставеността. Дебати предизвика изказването на П. Кирчев от Европейския 
институт, който настояваше за точно дефиниране на функциите на закона, сферата на 
прилагането му и съсредоточаването му върху проблемите на равното третиране на 
половете, особено на пазара на труда, с оглед ефективното му прилагане. Той допълни, 
че в закона липсват легални дефиниции за понятията „равно третиране” и „равни 
възможности”. Те се използват синонимно, а това не отговаря на действителното им 
значение и следва да се има предвид с цел яснота при регламентирането на материята. 
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Станимира Хаджимитова от Фондация „Джендър проект за България” предложи 
конкретни решения, които да бъдат приети от консултативната комисия, за да се даде 
ход на по-нататъшната работа по законопроекта. 

Кина Андреева от Национален форум „Българка” обърна внимание на принципни 
въпроси, които изискват по-добро формулиране и дооглеждане в представения 
законопроект: разписване ясни функции и задължения на органите, които ще 
изпълняват политиката по равнопоставеността; по-ясно разписване на националния 
институционален механизъм и определяне на конкретните отговорности на отделните 
органи, които се включват в него (например, правомощията на Националния съвет по 
равнопоставеността на жените и мъжете към МС). Павлина Филипова от Женски 
алианс за развитие настоя за по-ясно разписване на насърчителните мерки, както и за 
ресурсното обезпечаване на институционалния механизъм. Тя беше на мнение, че в 
сегашния законопроект насърчителните мерки са застъпени твърде общо, което създава 
объркване и по никакъв начин не допринася за открояване на специфичната им важна 
роля за постигане на равнопоставеност на половете, нито са разписани хипотезите на 
прилагане на насърчителните мерки. 

Веселка Маринова от Икономическия и социален съвет (ИСС) предложи да се 
организира от името на ИСС още едно обсъждане на законопроекта след одобряването 
му от Министерски съвет и внасянето му в Народното събрание, с оглед привличането 
на по-широка група социални партньори, работодатели и др., както и отправянето на 
конкретни предложения между двете четения на законопроекта. Друг вариант е 
изготвянето на становище от ИСС с помощта на широк кръг експерти след одобряване 
на законопроекта от Министерски съвет. Капка Стоянова от Икономическия институт 
на БАН подчерта, че е необходимо разграничаването на законопроекта от Закона за 
защита от дискриминацията, тъй като не е негова алтернатива, а необходимо 
допълнение. В изказването си Севдалина Войнова от Националния демократичен 
институт за развитие посочи, че е необходимо в законопроекта да се третират и 
случаите на насърчителни мерки за лица, жертви на множествена дискриминация към 
един от двата пола, както и необходимостта законопроектът да се консултира с 
представители на местните власти. 

От всички участници бе дискутиран и въпросът за необходимостта от обособяване 
на отделен орган в рамките на изпълнителната власт, който да провежда политиката на 
равнопоставеност на половете. 

Г-жа Абаджиева се ангажира да представи изпратените бележки на членовете на 
работната група, изготвила законопроекта, както и да уведоми участниците в 
Консултативния съвет за по-нататъшната дейност по него. 
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