
 
 

Решение N 1101 на МС 
от 30 септември1996 година 

 
 

ЗА ПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО НА ЖЕНИТЕ 
 
 
На основание чл. 105, ал. 1 от Конституцията на Република България 

и в изпълнение на ангажиментите, произтичащи за Република България от 
Четвъртата световна конференция на ООН по въпросите на жените - Пекин,95 

 
 

М  И  Н  И  С  Т  Е  Р  С  К  И  Я  Т     С  Ъ  В  Е  Т  

Р  Е  Ш  И :  
 

1. Приема Мерки за изпълнение на произтичащите за Република 
България ангажименти от Четвъртата световна конференция на ООН по 
въпросите на жените - Пекин,95, съгласно приложението. 

2. Министрите в едномесечен срок да изготвят програми план-
графици в изпълнение на приетите мерки. 

3. Създава Междуведомствен съвет за реализация на политиката за 
жените на национално и местно равнище, чийто състав и ръководство да бъде 
определен от заместник министър-председателя и председател на 
Националния съвет по социални и демографски въпроси по предложение на 
министерствата, ведомствата и областните администрации. 

4. Заместник министър-председателят и председател на 
Националния съвет по социални и демографски въпроси да координира 
работата и да контролира изпълнението на мерките. 

5. Междуведомственият съвет до 30 ноември 1996 г. да приеме 
правилник за своята работа. 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ЖАН ВИДЕНОВ 
 
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ ВАЛЕНТИН КОРКИНОВ 
 
НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ 
“ОБЩА КАНЦЕЛАРИЯ”: /МАТЕЙ ИЛИЕВ/ 

 
 
 

 



 
Приложение 

към т. 1 
 

МЕРКИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЕТИТЕ АНГАЖИМЕНТИ НА ЧЕТВЪРТАТА СВЕТОВНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

НА ООН ЗА ЖЕНИТЕ 
 
 

 
 

Стратегически 
цели 

 
 

Задачи 

 
 

Дейности 

 
 

Срокове, 
изпълнители 

Ресурси: 
човешки, 

финансови и 
други на: 

I. Осигуряване и 
защита на 
правата на 
жените като 
интегрална част 
от правата на 
човека. 

1. Укрепване на 
механиз-мите на 
поощряване 
напредъка на жените 
в обществото на 
всички равнища. 

1. Своевременна подготовка и 
представяне в Комитета за премахване 
на дискриминацията на жените на 
периодичните доклади на Република 
България по изпълнение на 
Конвенцията за премахване на всички 
форми на дискриминация по 
отношение на жените в съответствие с 
указанията на комитета. 
 
2. Подкрепа на предложенията на 
комитета за премахване на 
дискриминацията по отношение на 
жените, насочени към подобряване и 
по-ефективно изпълнение на неговия 
мандат в Общото събрание на ООН и на 
срещи на държавите - страни по 

Периодично  
МВнР 
 
 
 
 
 
 
Периодично  
МВнР 
 
 
 
 
 
 
 

ООН, МВнР 
 
 
 
 
 
 
 
ООН, МВнР 
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Стратегически 
цели 

 
 

Задачи 

 
 

Дейности 

 
 

Срокове, 
изпълнители 

Ресурси: 
човешки, 

финансови и 
други на: 

Конвенцията за премахване на всички 
форми на дискриминация по 
отношение на жените, вкл. промяната 
на чл.20, ал. 1 на конвенцията. 
 
3. Подкрепа на инициативата на 
Комисията на ООН по положението на 
жените по изработването на 
Факултативен протокол към 
Конвенцията за премахване на всички 
форми на дискриминация по 
отношение на жените относно 
правомощията на комитета да получава 
и разглежда жалби и съобщения от 
отделни лица и неправителствени 
организации за нарушения на правата 
на жените. 
 
4. Потвърждаване на становището 
относно необходимостта от 
универсализиране на Конвенцията за 
правата на детето и своевременно 
изготвяне и представяне на 
периодичните доклади на Република 
България по изпълнението на тази 
конвенция. 

 
Периодично  
МВнР 
 
 
 
 
 
 
 
 
Периодично 
МВнР 
 
 
 
 
 
НС, МС, НПО 
 
 
 
 
 
Периодично 
 

 
ООН, МВнР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ООН, МВнР 
 
 
 
 
 
 
ООН, МВнР 
 
 
 
 
 
МВнР 
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Стратегически 
цели 

 
 

Задачи 

 
 

Дейности 

 
 

Срокове, 
изпълнители 

Ресурси: 
човешки, 

финансови и 
други на: 

 
5. Приемане на Национален план за 
действие за защита на правата и 
основните свободи на човека, вкл. по 
отношение на жените, в съответствие с 
препоръката на Световната 
конференция по правата на човека. 
 
6. Отчитане на въпроса за 
равноправието на жените и включване 
на съответни данни по този аспект на 
човешките права във всички 
периодични доклади по изпълнението 
на международни инструменти по 
правата на човека, по които Република 
България е страна. 
 
7. Подкрепа на процеса за изработване 
и юридическо признаване в рамките на 
Съвета на Европа на правото на жените 
и мъжете на равноправие. 
 
8. Организиране на курсове по правата 
на човека с отчитане аспекта на 
равноправието на жените сред 
държавната администрация - предимно 

 
 
 
 
 
1996-1997 г. 
МВнР 
 
 
 
МС, МП, 
МВР, МЗ 

 
 
 
 
 
СЕ, МВнР 
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Стратегически 
цели 

 
 

Задачи 

 
 

Дейности 

 
 

Срокове, 
изпълнители 

Ресурси: 
човешки, 

финансови и 
други на: 

органите на реда, затворите, персонала 
на здравните заведения и др. 
 

 2. Осигуряване и 
спаз-ване правата на 
жените според 
действащото 
законодателство в об-
ластта на труда,  
социалното 
осигуряване и 
подпомагане. 
 
 

2.1. Извършване на периодични 
проверки, подготовка на доклади и 
анализи 

Периодично 
МТСГ-ГИТ 

МТСГ-ГИТ, 
НОИ 

 3. Преразглеждане на 
националното 
законода-телство от 
гледна точка на 
равноправието на 
жените, както и прак-
тиката по неговото 
прила-гане, с цел 
стриктното 
изпълнение на 
междуна-родните 
задължения, поети от 

3.1. Внасяне в Народното събрание на 
Закон за здравното осигуряване, 
уреждащ правото на осигуряване на 
медицинска помощ и парични 
обезщетения в случаи на временна 
нетрудоспособност. 
 
3.2. Създаване на фонд “Болест и 
майчинство” в НОИ. 
 
3.3. Внасяне в Народното събрание на 
Закон за подпомагане на семейството и 

1997 г. 
НС, МТСГ, 
МЗ, НОИ 
 
 
 
НОИ 
 
 
МТСГ 
 
 

ДБ 
Фонд “ОО” 
 
 
 
 
Фонд “ОО” 
Фонд “ЗО” 
 
Фонд “ОО” 
Фонд “ЗО” 
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Стратегически 
цели 

 
 

Задачи 

 
 

Дейности 

 
 

Срокове, 
изпълнители 

Ресурси: 
човешки, 

финансови и 
други на: 

Република България. децата, регламентиращ 
универсализация и единно държавно 
финансиране на семейните помощи за 
всички жени независимо от 
осигурителния им статус. 
 
3.4. Създаване на централизиран фонд 
“Подпомагане на семейството”, 
финансиран от държавата. 
 
3.5. Внасяне в Народното събрание на 
нов Закон за пенсиите, с който ще се 
изравнят правата на мъжете и жените в 
България в областта на осигурителното 
законодателство. 
 
 
3.6. Подобряване на статистиката на 
трудовия травматизъм. 

 
 
 
 
МС, МТСГ 
 
 
 
1997 г. 
МТСГ, 
НОИ 
 
 
 
1996-1997 г. 
НСИ, ГИТ 
 

 
 
 
 
ДБ 
 
 
 
ДБ 
Фонд “ОО” 
 
 
 
 
ДБ 

II. Осигуряване 
на равноправния 
достъп на жените 
до 
икономическата 
и политическата 
власт чрез 

1. Разработване на 
Програма за 
осигуряване на 
равноправен достъп 
на жените до 
икономи-ческата и 
политическата власт. 

1.1. Осъществяване на системен контрол 
по изпълнението на програмата чрез 
събиране, анализиране и 
разпространение на данни. 

1997 г. 
МС - НССДВ 
МТСГ, 
НСИ 

ДБ 
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Стратегически 
цели 

 
 

Задачи 

 
 

Дейности 

 
 

Срокове, 
изпълнители 

Ресурси: 
човешки, 

финансови и 
други на: 

интегрирането 
им в процесите на 
вземане на 
решения на 
всички равнища 
в икономическия, 
политическия и 
обществения 
живот.  
 2. Създаване на 

законови и 
административни 
усло-вия за 
партньорство и 
равни възможности 
на двамата съпрузи. 
 

   

 3. Провеждане на 
систем-ни научни 
изследвания, 
проучвания и 
анализи на 
общественото 
мнение за оценяване 
взаимовръз-ката 
между голямата 

3.1. Създаване на условия жената сама 
да избира периодите и формата на 
своята професионална ангажираност и 
развитие като пълноправен член в 
съвременното гражданско общество. 

периодично  
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Стратегически 
цели 

 
 

Задачи 

 
 

Дейности 

 
 

Срокове, 
изпълнители 

Ресурси: 
човешки, 

финансови и 
други на: 

заетост на жената и 
фертилното й 
поведение и роля на 
възпитател на 
младото поколение. 
 

 4. Разработване на 
стратегия в областта 
на комуникациите и 
масме-диите за 
всестранно 
обсъждане на новите 
взаимоотношения на 
мъжете и жените в 
обществото и семей-
ството. 
 

4.1. НССДВ 
КПС, БНТ, 
БР, БТА 

 

 5. Подбор на жени от 
цялата страна, които 
притежават 
квалификация за 
ръководители и 
адми-нистратори на 
стратеги-чески 
длъжности. 
 

5.1. Поддържане на информация за тези 
жени в специализирана база данни. 

МС - НССДВ  
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Стратегически 
цели 

 
 

Задачи 

 
 

Дейности 

 
 

Срокове, 
изпълнители 

Ресурси: 
човешки, 

финансови и 
други на: 

 6. Въвеждане на 
правила за 
осигуряване на квота 
за участие на жените 
в състава на 
делегациите, 
участващи във 
форуми на 
международни 
органи-зации 
 

  
МС - ПКЕИ 
МВнР 

 

 7. Разработване на 
програми за 
служебно израстване 
на жените от всички 
възрасти. 
 
 
 
 
 
 

7.1. Планиране на служебната кариера, 
наставничество, инструктаж, 
професионална подготовка и 
преподготовка. 

МС, 
министерства 
и ведомства 

ДБ 

III. Намаляване 
на безработицата 
и увеличаване на 
заетостта сред 

1. Внасяне в 
Народното събрание 
на Закон за 
осигуряване при 

1.1. Стимулиране на работодателите да 
назначават жени от определени групи 
на работа чрез данъчни облекчения, 
въвеждане на квотен принцип при 

1996 г. и 
продължава 

фонд “ПКБ” 
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Стратегически 
цели 

 
 

Задачи 

 
 

Дейности 

 
 

Срокове, 
изпълнители 

Ресурси: 
човешки, 

финансови и 
други на: 

жените. безра-ботица, за 
насърчаване на 
заетостта и за 
професионална 
квалифи-кация. 
 
2. Създаване на меха-
низми, позволяващи 
гъвкави форми на 
работа. 

назначаване на нови работници и др. 
 
 
 
2.1. Осигуряване на възможност както 
на жените, така и на мъжете, да 
съчетават производствената си заетост 
със семейните ангажименти: намалено 
работно време, почасова заетост, 
надомна работа и др. 

 
 
 
 
фонд “ПКБ” 

 3. Активни мерки на 
пазара на труда, 
съобразени с 
проблемите на 
женската 
безработица. 

3.1. Поощряване на 
предприемачеството и самонаемането, 
особено при младите жени; 
квалификация и преквалификация на 
младите майки и др. 
 
3.2. Провеждане на утвърждаващи 
жените дейности в областта на 
квалификацията и подобряващи 
достъпа до средства за самостоятелна 
дейност. 
 
3.3. Съчетаване на трудовата дейност на 
жената с майчинството, в т.ч. и по-
пълноценното използване на гъвкавите 
форми на заетост. 

постоянно 
МТСГ - НСЗ 
 
 
 
постоянно 
МТСГ - НСЗ, 
МОНТ и др. 
 
 
 
 
 
 
МТСГ - НСЗ 

фонд “ПКБ” 
 
 
 
 
фонд “ПКБ”, 
ДБ 
 
 
 
 
фонд “ПКБ”, 
ДБ 
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Стратегически 
цели 

 
 

Задачи 

 
 

Дейности 

 
 

Срокове, 
изпълнители 

Ресурси: 
човешки, 

финансови и 
други на: 

 
3.4. Развиване на мрежа от услуги, 
осигуряващи допълнителна 
квалификация за жени, отсъствали 
продължително от работното място. 
 
 
 
 
 

фонд “ПКБ”, 
ДБ 

 4. Разработване на 
Програма за ограни-
чаване на женската 
бедност. 

4.1. Провеждане на представително 
изследване на бедността в България. 

Междувед.работ
на група от 
широк кръг 
специалисти по 
проблемите на 
бедността 

ДБ 
ПРООН 

 5. Провеждане на 
поли-тика по 
доходите, насочена 
към икономи-ческа и 
социална защита по 
време на 
безработица, болест, 
бременност и 
раждане, нетрудоспо-
собност и старост. 

  
постоянно, 
МТСГ-НСЗ, 
МЗ, НОИ 

 
ДБ 
фондовете на 
ОО 
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Стратегически 
цели 

 
 

Задачи 

 
 

Дейности 

 
 

Срокове, 
изпълнители 

Ресурси: 
човешки, 

финансови и 
други на: 

 
IV. Намаляване и 
премахване на 
бедността и 
подобряване на 
социалното 
подпомагане и 
грижи за жените. 

1. Внасяне в 
Народното събрание 
на Закон за 
социалните грижи. 
 
2. Подобряване на 
материалната база и 
стимулиране на нови 
по-гъвкави форми за 
социално 
обслужване. 

1.1. Гарантиране правото на социално 
подпомагане и услуги в полза на 
рисковите групи, в т.ч. и на жените. 
 
2.1. Разширяване на кръга от услуги за 
рехабилитация и социална интеграция 
на жените инвалиди. Премахване на 
транспортните и архитектурни 
бариери, достъп до културни услуги, 
покриване на всички допълнителни 
разходи за транспорт, комуникации и 
рехабилитационни услуги. 
 

1997 г. 
МТСГ 
 
 
постоянно, 
МТСГ - НЦСГ 

ДБ 
 
 
 
фонд 
“Рехабилита-
ция”, 
ДБ 

 3. Разработване на 
нов Правилник за 
социално 
подпомагане на 
лицата и семействата 
в социален риск. 
 
 
 

3.1. Балансирано разпределение на 
местата в заведенията за социални 
грижи по региони в зависимост от броя 
и относителния дял на нуждаещите се. 

МТСГ 
общини 

ОБ, МБ 

 4. Разработване на 
Национална 
стратегия за 

 МЗ ДБ 
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Стратегически 
цели 

 
 

Задачи 

 
 

Дейности 

 
 

Срокове, 
изпълнители 

Ресурси: 
човешки, 

финансови и 
други на: 

подобряване на 
здравния статус на 
жените. 
 

 5. Стимулиране 
развитие-то на 
детски и женски 
консултации. 
 

 МЗ ДБ 

 6. Разширяване на 
кръга от услуги за 
рехаби-литация и 
социална интег-
рация на над 100 хил. 
жени инвалиди. 
 

   

 7. Въвеждане на 
данъчни облекчения 
и държавни поръчки 
за работодате-лите на 
инвалиди и за 
специализирани 
пред-приятия, в 
които работят и жени 
инвалиди. 
 

  
МЗ, МФ, 
МИР 

 
ДБ 
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Стратегически 
цели 

 
 

Задачи 

 
 

Дейности 

 
 

Срокове, 
изпълнители 

Ресурси: 
човешки, 

финансови и 
други на: 

 8. Приемане на нова 
наредба за 
подпомагане при 
получаване на 
лекарства и храни с 
лечебни свойства. 
 

  
МЗ, МТСГ 

 
МЗ, МТСГ 

 9. Промени в 
тарифите за 
местните такси към 
Закона за местните 
данъци и такси. 
 
 

9.1. Стимулиране откриването и 
посещаването на различните форми за 
дневни грижи за увредените деца. 

 
МТСГ - НЦСГ 

 
ДБ 

 10. Изграждане на 
обновена система за 
социално 
осигуряване. 

10.1. Внасяне в Народното събрание на 
нов Закон за пенсиите. 
 
10.2. Внасяне в народното събрание на 
Закон за доброволното и допълнително 
социално осигуряване. 
 
10.3. Преосмисляне на Наредбата за 
отпуските за отглеждане на малко дете, 
болни и възрастни членове на 
семейството. 
 

МТСГ - НОИ 
 
 
МТСГ - НОИ 
 
 
 
МТСГ - НОИ 

ДБ, НОИ 
 
 
ДБ, НОИ 
 
 
 
ДБ, НОИ 
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Стратегически 
цели 

 
 

Задачи 

 
 

Дейности 

 
 

Срокове, 
изпълнители 

Ресурси: 
човешки, 

финансови и 
други на: 

 
V. Осигуряване 
на равноправен 
достъп на жените 
до образованието 
и повишаване на 
професионалната 
подготовка и 
квалификация на 
жените и 
девойките. 

1. Развитие и 
стабилизи-ране на 
образователната 
система. 

1.1. Внасяне в Народното събрание на 
Закон за изменение и допълнение на 
Закона за народната просвета. 
 
1.2. Разработване на: 
- Концепция за развитие на средното 
образование; 
- Програма за прилагане на 
Концепцията за развитието на средното 
образование; 
- Методология за изработване на 
държавните образователни изисквания; 
- Насоки за организиране на 
извънкласната и извънучилищна 
дейност с учениците; 
- Насоки за съдържанието и 
организацията на дейността на класния 
/курсовия/ ръководител в българското 
училище, които са разработени и 
предоставени на учителите за 
възстановяване на традициите за 
развитие в нашето училище на 
художествената самодейност, масовия 
ученически спорт и туризъм; 
възпитание на граждани-патриоти; 

МОНТ 
 
 
 
МОНТ 
 
 
Междуведомств
ена 
РГ 

ДБ 
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Стратегически 
цели 

 
 

Задачи 

 
 

Дейности 

 
 

Срокове, 
изпълнители 

Ресурси: 
човешки, 

финансови и 
други на: 

 
- Разработване на Програма за 
повишаване на правната култура на 
девойките и жените, както и за 
семейното възпитание. 
 

 2. Обучение на 
момичета и жени по 
спецификата на 
ръководната дейност, 
публичните 
изказвания, 
политическите 
кампании и др. 
 

 МОНТ ДБ 

 3. Включване в 
списъка на 
професиите за 
обучение на 
преобладаващо жен-
ски професии. 

3.1. Обучение за бизнессекретарки, 
шивачки, професии в сферата на 
обслужването, администратори в 
хотелиерството и др. с цел разширяване 
на възможностите за включване на 
повече момичета в процеса на обучение 
и предвид на прехода към пазарна 
икономика. 
 

МОНТ, МТСГ  

 4. Определяне на 
квоти за момичета по 

4.1. Обучение по информатика, 
предприема-чество, мениджърство, 
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Стратегически 
цели 

 
 

Задачи 

 
 

Дейности 

 
 

Срокове, 
изпълнители 

Ресурси: 
човешки, 

финансови и 
други на: 

професии, приемани 
предимно за мъжки. 
 

строителство, машино-строене, 
химическа промишленост и др. 

 5. Развитие на пред-
професионалната 
подго-товка в 
средното общо-
образователно 
училище. 

5.1. Разработване на програми за 
професионални области, даващи 
възможност на голяма част от 
момичетата да придобият 
икономическа грамотност, умения за 
икономично и ефективно управление 
на семейния бюджет и др. 
 
5.2. Програми за придобиване на 
професионална квалификация след 
средно образование в условията на 
системата на професионално 
образование, предлагащи 
квалификация съобразно 
потребностите на пазара на труда и 
потребностите на личността в областта 
на шевното производство, домоводство, 
камериерки, сервитьорки, кулинари, 
продавачки и други. 
 
5.3. Организиране на обучение по 
килимарство, тъкачество, плетачество, 
шивачество, семеен туризъм и др. с цел 

МОНТ 
 
 
 
 
 
 
МОНТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МТСГ, МОНТ 

ДБ 
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Стратегически 
цели 

 
 

Задачи 

 
 

Дейности 

 
 

Срокове, 
изпълнители 

Ресурси: 
човешки, 

финансови и 
други на: 

задоволяване на потребностите от 
образование и в отговор на трудовия 
пазар, както и съхраняване на старите 
български занаяти в малките и 
планинските селищни системи за 
момичетата и жените. 
 

 6. Широко 
информиране на 
жените и девойките 
за техните права чрез 
включване на часове 
по правата на човека 
в учебните програми 
на гимназиалните 
училища и във 
висшите учебни 
заведения. 
 

 МОНТ  

 7. Организиране 
подго-товката на 
специални учебници 
и учебна доку-
ментация за 
обучението по 
български език в 

 МОНТ  
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Стратегически 
цели 

 
 

Задачи 

 
 

Дейности 

 
 

Срокове, 
изпълнители 

Ресурси: 
човешки, 

финансови и 
други на: 

началното 
образование на 
децата роми. 
 
 
 
 
 

VI. Интегриране 
на жените в 
дейността по 
опазване на 
околната среда 

1. Осигуряване 
широк достъп на 
жените до 
управлението на 
околната среда. 

1.1. Провеждане на социологически 
проучвания с цел изследване 
отношението на жените към 
проблемите на околната среда. 
 
1.2. Подготовка на наредба, 
регламентираща участието на 
обществеността в процеса на вземане на 
решения по околна среда и достъпа до 
екологичната информация. 
 
1.3. Активиране контактите на МОС с 
неправителствените екологични 
организации 
. 

МОС, 
НЦИОМ 
 
 
1997 г. 
МОС, 
академични 
среди със 
съдействието на 
НПО 

 

 2. Насърчаване 
участието на жените 
в дейности, свързани 

2.1. Разработване на програми и 
проекти за ангажиране на жените в 
защитата на природата, екотуризма, 

1998 г. 
МОС, МТСГ, 
МЗХП, 

финансиране 
и от 
чуждестранн
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Стратегически 
цели 

 
 

Задачи 

 
 

Дейности 

 
 

Срокове, 
изпълнители 

Ресурси: 
човешки, 

финансови и 
други на: 

с опазването на 
околната среда. 
 

озеленяването, екологосъобраз-ното 
земеделие и др. 

общини и 
организации 

 3. Разширяване и 
пови-шаване 
ефективността на 
екологичното 
образова-ние и 
възпитание. 

3.1. Подготовка на национална 
стратегия за екологичното образование 
и възпитание. 
 
 
 
3.2. Провеждане на широкомащабни 
обществени кампании с екологична 
тематика. 

1997 г. 
МОНТ, МОС със 
съдействие на 
НПО 
 
 
МОС, масмедии 

финансиране 
и от 
чуждестранн
и 
организации 
 
 
финансиране 
и от 
чуждестранн
и 
организации 

VI.1. Осигуряване 
на здравословна 
околна среда. 

1. Намаляване 
вредните 
въздействия на 
околната среда върху 
детското здраве и 
върху здравето и 
репродуктивната 
спо-собност на 
жената. 
 
 

1.1. Предприемане на комплексни 
мерки за подобряване на екологичната 
обстановка в страната. 
1.2. Разработване на Национален план 
за действие “Околна среда и здраве”. 
 

 
 
 
1997 г. 
МЗ, МОС 
 

ДБ 
МОС 
финансиране 
и от 
чуждестранн
и 
организации 
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Стратегически 
цели 

 
 

Задачи 

 
 

Дейности 

 
 

Срокове, 
изпълнители 

Ресурси: 
човешки, 

финансови и 
други на: 

 
 2. Насърчаване 

произ-водството на 
чиста и 
екологосъобразна 
продукция. 
 

 
2.1. Подготовка на наредба за 
етикетиране на екологично чистите 
стоки. 

 
1997 г. 
МОС, МЗ, КСМ 

 

VII. Осигуряване 
на равноправен 
достъп на жените 
до 
здравеопазването 
и медицинските 
услуги. 
 
 

    

* Съхраняване на 
репродуктивните 
способности на 
жените и 
повишаване на 
раждаемостта. 
 

1. Семейно 
планиране. 
 

1.1. Разпространение на здравни 
знания. 
1.2. Изграждане на адекватно здравно 
поведение. 
1.3. Осигуряване на контрацептиви. 
1.4. Развитие на организационните 
форми. 
1.5. Мониторинг и контрол. 
 

МЗ ДБ,  
МЗ 
 
 
ДБ, 
PHARE 
 

 2. Грижи за 2.1. Усъвършенстване на дейността на  ДБ, 
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Стратегически 
цели 

 
 

Задачи 

 
 

Дейности 

 
 

Срокове, 
изпълнители 

Ресурси: 
човешки, 

финансови и 
други на: 

бременните и 
родилките. 
 

женските консултации. 
2.2. Развитие на генетичен скрининг. 
2.3. Създаване на условия за качествена 
акушеро-гинекологична помощ. 
2.4. Квалификация на кадри. 
 

 
 
 
 
МЗ 

включване в 
международн
и програми 

* Намаляване на 
забо-леваемостта 
от масо-во 
разпространените 
заболявания: 
сърдеч-но-съдови 
и злокачес-твени 
заболявания. 

3. Ранно откриване 
на заболяването. 
4. Провеждане на 
адекватно лечение. 
5. Рехабилитация. 

3.1. Развитие на скринингови методи. 
 
4.1. Осигуряване на лечение и 
наблюдение. 
 
5.1. Мониторинг и оценка. 

 
 
 
 
МЗ 

ДБ, МЗ, 
международн
и програми 
 
ДБ, МЗ, 
между-
народни 
програми 
 

* Подобряване ка-
чеството на 
живота. 

6. Намаляване на 
вредни привички и 
навици. 
7. Рационално 
хранене. 
8. Оптимален 
двигателен режим. 

6.1. Разпространение на здравни 
знания. Мониторинг и оценка. 

 
 
 
МЗ 

ДБ, МЗ, 
между-
народни 
прог-рами 

* Развитие на 
здравните 
структури. 

9. Осигуряване на 
достъпна и квали-
фицирана помощ. 
10. Равномерно 

9.1. Нормативно уреждане на дейности. 
 
 
 

 
 
 
 

МЗ 
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Стратегически 
цели 

 
 

Задачи 

 
 

Дейности 

 
 

Срокове, 
изпълнители 

Ресурси: 
човешки, 

финансови и 
други на: 

разпре-деление по 
територии. 
11. Осигуряване на 
материално-
технически и 
кадрови ресурси. 

 
11.1. Преразпределение на ресурси. 

 
МЗ 

 
МЗ 

VIII. 
Предотвратя-ване 
и премахване 
всички форми на 
насилие спрямо 
жените. 

1. Приемане на 
законодателни мерки 
срещу всички форми 
на насилие спрямо 
жените. 

1.1. Изменение и допълнение на 
Наказателния кодекс. 

МП 
МВР 

ДБ 

 2. Внасяне в 
Народното събрание 
на проект на Закон за 
изменение и 
допълнение на 
Закона за 
Министерството на 
вътрешните работи. 

 МВР  

 3. Разработване на 
Национална 
програма за 
противопоставяне на 
престъпността със 
специален раздел за 

3.1. Включване в насилието и на 
насилието в семейството и сексуалния 
тормоз на работното място. 
3.2. Проекти за изграждане на домове за 
временно настаняване. 
3.3. Полицейска закрила против 

МВР, НПО, 
МТСГ 
 

 
ДБ и межд. 
организации 

 



 
 
 

23

 
 

Стратегически 
цели 

 
 

Задачи 

 
 

Дейности 

 
 

Срокове, 
изпълнители 

Ресурси: 
човешки, 

финансови и 
други на: 

жените като субект и 
обект на престъпни 
набези. 
 

насилието срещу жените и по селата. 

 4. Осигуряване на по-
добра 
информираност на 
специализираните 
звена от системата на 
МВР. 

4.1. Абониране за западна преса, 
осигуряване на литература и филми на 
оригиналните езици за квалификация 
на състава и т.н. 

МВР МВР 

 5. Подобряване на 
физическата 
подготовка на 
служителите от 
системата на МВР 

5.1. Възстановяване на походите, 
курсовете по ски, плуване, аеробика и 
др. 

МВР ДБ 

IХ. Поощряване 
на 
професионалната 
реализация на 
жените, 
работещи в 
областта на 
културата. 

1. Улесняване 
достъпа на жени до 
отговорни постове в 
управлението на 
културата. 

 МК  

 2. Осигуряване на 
въз-можности за 
пови-шаване на 

2.1. Преференциално включване в 
различни школи, курсове и семинари в 
страната и в чужбина; осигуряване на 

МК в сътрудни-
чество с творчес-
ките съюзи 

ДБ 
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Стратегически 
цели 

 
 

Задачи 

 
 

Дейности 

 
 

Срокове, 
изпълнители 

Ресурси: 
човешки, 

финансови и 
други на: 

професионалната 
ква-лификация. 

един творчески ден в месеца. 

 3. Повишаване на 
правната култура на 
жените в културната 
сфера. 

3.1. Правни консултации, издаване на 
брошури. 

МК - 

 4. Създаване на 
допълнителни 
условия, улесняващи 
професионалното 
развитие на жените 
творци. 

4.1. На основание чл. 161 от КТ да се 
даде възможност на жените творци да 
ползват допълнителен служебен отпуск. 

МК - 

 5. Облекчаване 
заетостта в 
домакинството чрез 
различни форми на 
обслужване на 
жените в МК. 
 
 
 

5.1. Откриване на щанд за хранителни 
продукти, снабдяване по заявки. 

МК - 

 6. Насърчаване на 
интеркултурните 
кон-такти по линия 
на двустранното и 
много-странното 

6.1. Проучване на възможностите за 
разработване на учебни програми за 
деца с цел пропагандиране на 
световната култура, за да се формира 
дух на търпимост в най-ранна възраст. 

МК - 
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Стратегически 
цели 

 
 

Задачи 

 
 

Дейности 

 
 

Срокове, 
изпълнители 

Ресурси: 
човешки, 

финансови и 
други на: 

сътруд-ничество като 
най-ефикасен начин 
за организиране на 
срещи между 
различните 
ценностни системи с 
цел преодоляване на 
ксено-фобията, 
расизма и 
религиозния 
фанатизъм, които са 
заплаха за мира. 

Х. Повишаване 
ро-лята на 
средствата за 
масова инфор-
мация за 
постигане на 
пълно и истинско 
равноправие на 
жените. 

1. Разширяване на 
дос-тъпа на жените 
до медиите, 
подобряване на 
медийния им образ. 

1.1. Провеждане на публицистични 
радио- и телевизионни предавания по 
различни проблеми. 

МК, 
национални 
медии и 
национални 
културни инсти-
туции 

БНТ, БНР, 
част-ни 
медии 

 2. Привличане на 
общес-твеното 
внимание и пре-
дизвикване на 
обществен размисъл 
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Стратегически 
цели 

 
 

Задачи 

 
 

Дейности 

 
 

Срокове, 
изпълнители 

Ресурси: 
човешки, 

финансови и 
други на: 

към проблемите на 
жените. 

 3. Публично 
обсъждане на 
проблемите на 
жените. 

3.1. Организиране на семинар 
съвместно със СЕ в културната сфера. 

МК - 
национални 
центрове 

Съвет на 
Европа 

 4. Провеждане на 
кул-турни изяви по 
повод на 
правителствената 
прог-рама за 
подобряване 
положението на 
жените. 
 

4.1. Излъчване на театрални постановки 
и концерти, свързани с проблематиката. 
4.2. Организиране на изложби, 
концерти и др. 

МК, 
национални 
медии 
МК, 
национални 
центрове 

спонсори 

ХI. Развитие на 
сътрудничеството 
и 
взаимодействието 
с НПО на жените. 

1. Отчитане на пред-
ложенията на 
женските НПО при 
изработването на 
Национална 
програма за 
действия. 

 НССДВ 
МТСГ 

- 

 2. Създаване на 
експерт-но-
консултативен съвет 
по проблемите на 

 НССДВ, МТСГ и 
др. 
министерства 

- 
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Стратегически 
цели 

 
 

Задачи 

 
 

Дейности 

 
 

Срокове, 
изпълнители 

Ресурси: 
човешки, 

финансови и 
други на: 

жените на всички 
равнища. 

 3. Преглед и промени 
в българското 
законода-телство за 
осигуряване на 
равнопоставяне на 
жената. 

3.1. Прилагане в България на 
международните актове по правата на 
жените. 

МП, МВнР,  
БАЖЮП, 
междуна-родни 
женски ор-
ганизации 

- 

 4. Разработване на 
Наредба за 
лицензиране на 
НПО, които предо-
ставят социални 
услуги и облекчения 
в полза на децата и 
семейството. 

4.1. Създаване на централизиран фонд 
към МТСГ, с който да се подпомага 
финансово дейността на НПО, чиято 
дейност съответства на държавните 
изисквания и нормативи. 

МТСГ МТСГ - НЦСГ 

 5. Подготовка на 
специал-на наредба, 
регламен-тираща 
участието на 
обществеността в 
про-цеса на вземане 
на решения по 
околна среда и 
достъпа до еколо-
гичната 

5.1. Създаване на работна група с 
участие и на неправителствени 
екологични организации. 

НССДВ 
МОС 

- 
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Стратегически 
цели 

 
 

Задачи 

 
 

Дейности 

 
 

Срокове, 
изпълнители 

Ресурси: 
човешки, 

финансови и 
други на: 

информация. 
 
 

 6. Кръгла маса на 
тема: 
“Професионалната 
кариера на жените” 

6.1. Дискусии с широко участие на жени 
от различни професии с предложения 
за усъвършенстване на нормативната 
уредба. 

ДСЖ, МТСГ и 
др.  
1996 г. 

Фондация 
“Фр. Еберг” 

  
 
7. Кръгла маса на 
тема: 
“Жените в бизнеса и 
управлението” 

 ДСЖ, МТСГ Фондация 
“Фр.Еберг” 

 8. Кръгла маса на 
тема: 
“Трудово и социално 
законодателство за 
жените” 

 МТСГ, със 
съдейст-вие на 
НПО 

Фондация 
“Фр. Еберг” 

 9. Национална 
дискусия по 
проблемите на сек-
суалното и репродук-
тивното здраве на 
жените. 

 МЗ, ДСЖ спонсори 

 10. Конференция на 
тема “Хранене и 

 МЗ, ХЕИ, 
Федерация на 

спонсори 
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Стратегически 
цели 

 
 

Задачи 

 
 

Дейности 

 
 

Срокове, 
изпълнители 

Ресурси: 
човешки, 

финансови и 
други на: 

хранителни навици 
на българското 
семейство в годините 
на икономическия 
преход 

потребителите, 
НЦХМЕХ, ДСЖ 
и МТСГ, 

 11. Разговори на тема: 
“Проблемите на 
жените, свързани с 
рака на млечната 
жлеза”. 

11.1. Дискусии и съвещания в Бургаски, 
Пловдивски, Пернишки, Плевенски, 
Русенски, Разградски, Софийски,  
Силистренски, Старозагорски и 
Хасковски регион 

ДСЖ, МЗ спонсори 

 12. Проблемите на 
жените с ограничени 
възмож-ности за 
социална и трудова 
реализация. 

12.1. Проучване в Пловдивски регион 
съвместно със Съюза на инвалидите, 
Съюза на слепите, Съюза на глухите, 
ДСЖ, МТСГ 

МТСГ, съюзи на 
слепите, на 
глухите и 
инвалидите 

спонсори 

 13. Развитие на 
семейното 
планиране. 

13.1. Реализиране на проект по ФАР в 
регионите Видин, Ловеч, Монтана, 
Плевен, Разград, Силистра и 
Търговище. 

МЗ МЗ 

 14. Създаване на 
група от 
представители на 
прави-телството, 
НПО и между-
правителствени 
органи-зации в 

  -  
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Стратегически 
цели 

 
 

Задачи 

 
 

Дейности 

 
 

Срокове, 
изпълнители 

Ресурси: 
човешки, 

финансови и 
други на: 

България. 
 
 
 

 15. Изграждане на 
клубове на жени 
кметове и съветнички 
по области и 
региони. 

 общинските 
ръко-водства, 
местните 
ръководства на 
ДСЖ и др. 

- 

 16. Разговори на тема: 
“Традициите от 
миналото - мост за 
българката към 
бъдещето”. 

16.1. Етап от дискусията във Врачански 
регион. 

ДСЖ, Етнограф-
ският музей и 
читалищата в 
региона 

спонсори 

 17. Дискусия  
“Българката, 
традициите и 
младежта” в 
Шуменски регион. 

 Исторически 
музей, 
читалища, 
ДСЖ, МТСГ 

спонсори 

 18. Диксусия 
“Морално семейство, 
морално общество, 
морална държава” в 
Търговищки регион. 

  спонсори 

 19. Дискусия 
“Насилието и жената 

 РДВР, Районна 
прокуратура, 

спонсори 
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Стратегически 
цели 

 
 

Задачи 

 
 

Дейности 

 
 

Срокове, 
изпълнители 

Ресурси: 
човешки, 

финансови и 
други на: 

в съвременните 
условия” в 
Пловдивски регион. 
 

ДСЖ и МТСГ 

Участие в 
международни 
проекти. 

1. “Елементи в 
лидерст-вото” - 
съвместен проект с 
Асоциацията за бал-
канско 
сътрудничество 
между жените и 
дружес-твата към нея 
от Бълга-рия, 
Румъния и Албания. 

1.1. Проект “Олимпиас” от програмата 
“ФАР-ТАСИС” 

ФАР Програма 
ФАР 

 2. “Жените в 
прехода”. 

2.1. Проект за България и Чехия ФАР-ТАСИС, 
осъ-ществяван 
от Гръцката 
НПО “Нова 
асоциация на 
жени учени” 

Програма 
ФАР 

 3. “Безработицата 
сред жените”. 

3.1. Програма “ЛИЕН”. “СИНЕРДЖИ” 
АД, Гърция 

Програма 
ФАР 

 4. Участието на 
жените в социалния 
и политическия 
живот. 

4.1. Програма ФАР-ТАСИС. Европейски 
център за 
информация и 
комуникация - 

Програма 
ФАР 
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Стратегически 
цели 

 
 

Задачи 

 
 

Дейности 

 
 

Срокове, 
изпълнители 

Ресурси: 
човешки, 

финансови и 
други на: 

Атина 
 5. Жените на 

Балканите и 
творчеството. 

5.1. Програма “Солун - културна 
столица на Европа, 1997 г.” 

ООН, център 
Парипе и Асо-
циацията за бал-
канско сътруд-
ничество между 
жените 
/АБСМЖ/ , МК 

Програма 
ФАР 

 6. Инициативи за 
осъ-ществяване в 
България на 
Пекинската 
платформа за 
действие. 

6.1. Издаване на 10 информационни 
брошури по отделните теми на 
Платформата. 

БАЖЮП, 
представителки 
от делегацията в 
Пекин 

Фондация 
“Развитие на 
гражданското 
общество” 

 7. “Нови перспективи 
за жените”. 

7.1. Насърчаване на женското 
предприема-чество. 

БАЖЮП и др. 
женски НПО 

ФАР ЛИЕН 

 8. Проучване и огра-
ничаване на 
насилието спрямо 
жените в България. 

8.1. Обмен на информация, обучение на 
специалисти. 

БАЖЮП, МВР и 
други 
организации 

 

 9. Създаване в 
България на 
Информационен 
цен-тър за участието 
на жените в бизнеса 
и туризма. 

9.1. В изпълнение на решенията на IV 
конгрес на АБСМЖ. 
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Стратегически 
цели 

 
 

Задачи 

 
 

Дейности 

 
 

Срокове, 
изпълнители 

Ресурси: 
човешки, 

финансови и 
други на: 

 10. Проект на 
ПРООН “Жени в 
развитие”. 

10.1. Провеждане на семинар по 
изпълнение на Пекинската платформа 
и мерките на правителството след 
Пекинската конференция. 
10.2. Издаване на справочник за 
женските неправителствени 
организации в България. 
 
 

ПРООН, 
МТСГ, 1996 г. 
 
ПРООН, 
МТСГ, 1996 г. 

ПРООН и 
други 
 
 
ПРООН и 
други 

 11. Проект на 
ПРООН “Джендър в 
развитие”. 

11.1. Провеждане на семинар на тема: 
“Джендърният подход - политика на 
равни възможности за жените и мъжете 
и постигането на устойчиво човешко 
развитие”. 

МТСГ, 
ПРООН 

ПРООН и 
други 

 12. Реализиране на 
пилотни проекти по 
джендърния подход. 

12.1. Селски туризъм и управление на 
семеен хотел /Момчиловци/. 
12.2. Занаяти и уникални производства 
/Левчово/. 
12.3. Изграждане на информационен 
център в Смолян. 
12.4. Създаване на производство чрез 
лизинг /Долна Митрополия/. 
12.5. Техническо подпомагане на малки 
предприятия /Ловеч/. 
12.6. Създаване на заетост на младежи в 
кризисна ситуация от рисковите и 

МТСГ, 
ПРООН 

ПРООН и 
други 
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Стратегически 
цели 

 
 

Задачи 

 
 

Дейности 

 
 

Срокове, 
изпълнители 

Ресурси: 
човешки, 

финансови и 
други на: 

етническите групи. 
     
 

 


