
Д О К Л А Д   
за изпълнение на Платформата за действие, 

приета на IV-та Световна конференция на ООН за 
жените (Пекин‘95) и на резултатите от 23-та Специална сесия на 

Общото събрание на ООН от 2000 г. в България 
 

 
Република България е поела задължение за изпълнение на 

Пекинската платформа за действие, приета на IV-та Световна 
конференция на ООН за жените, Пекин, 1995 година. Република 
България е поела задължение за изпълнение на Пекинската платформа за 
действие и до сега българското правителство е представило три доклада 
за положението на жените пред Комитета за премахване на 
дискриминацията по отношение на жените и пред Комитета за 
икономически, социални и културни права през 1998 г., 1999 г. и 2004 г. 
Докладите дават представа за реалното положение на жените в страната 
и реализацията на правата им във всички сфери на обществения живот. 

В изпълнение на поетите задължения по Пекинската платформа за 
действие страната ни направи много за постигане на равнопоставеност 
на жените и мъжете. Допълнителен тласък на този процес даде и  

 Българското правителство е представило два доклада за 
положението на жените пред Комитета за премахване на 
дискриминацията по отношение на жените през 1998 г. и пред Комитета 
за икономически, социални и културни права през 1999 г. Докладите 
дават представа за реалното положение на жените в страната и 
реализацията на правата им във всички сфери на обществения живот. 

България е страна по Всеобщата декларация за правата на човека 
на ООН от 10.12.1998 г. През 2000 г. е ратифицирала Европейската 
социална харта (ревизирана). 

България е ратифицирала Конвенцията за премахване на всички 
форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW), в сила от 
1982 г., но Конвенцията все още не е обнародвана за да бъде част от 
националното законодателство. През 2000 г. страната ни подписва 
Факултативния протокол към Конвенцията, който предвижда въвеждане 
на  правото на индивидуална жалба, но протокола все още не е 
ратифициран.  

В изпълнение на поетите задължения за изпълнение на Пекинската 
платформа за действие с Решение № Р-3 на Министерския съвет от 18 
януари 1996 г. е сформирана Междуведомствена работна група, 
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включваща представители на държавни институции и ведомства, 
отговорни за прилагане на правата на жените. Работната група прави 
преглед на законодателството и практиката в Република България за 
съответствие на условията за прилагане на Пекинската платформа за 
действие.  

Съгласно финалните документи от 4-та Световна конференция в 
Пекин’95, пречупени през традициите и националните специфики на 
България и основаващи се на новите и на нерешените проблами в 
сферата на правата на жените и равноправното им участие в социалния 
живот на страната, са определени ОСНОВНИ СТРАТЕГИИ И 
ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ И НАПРЕДЪК ЗА ПОСТИГАНЕ НА 
РЕАЛНО РАВНОПРАВИЕ НА ЖЕНИТЕ.  

Въз основа на тези приоритети за постигане на реални права на 
жените след широка дискусия е разработен Национален план за 
действие (в изпълнение на поетите задължения на Р България на 
Пекинската платформа за действие IV-та Световна конференция на ООН 
за жените, Пекин, 1995 г.)1.  Планът включва инициативи на 
правителството и такива, предложени от неправителствени организации. 
Постигнатото в изпълнение на плана е предимно от страна на 
неправителствения сектор. С активното съдействието на редица 
организации започва процес за изграждането на правна рамка за 
гарантиране на равенството на половете. Установяването на трайно 
взаимодействие между представители на неправителствения сектор с 
представители на законодателната, изпълнителната и местната власт е 
фактор за осигуряване на условия за гарантиране на по-висок статус на 
жените в обществото, стопанския и политическия живот на страната. 

Поставени са основите на национален механизъм в областта на 
равенството между половете, чрез създаване на Национален съвет по 
социални и демографски въпроси към Министерския съвет.  

След политическите промени през 1997 г. съветът е закрит и 
практически е прекъсната и реализацията на формиране и провеждане на 
единна държавна политика в сферата на равнопоставеността на жените и 
мъжете.  

Временно действащ консултативен Съвет за равни възможности 
на мъжете и жените е създаден към Министерство на труда и 
социалната политика през 2000 г., когато с решение на Министерския 
съвет министерството е определено за отговорна институция за 
разработване, координиране и провеждане на държавната политика за 
равенство на половете. Работна група, включваща представители на 
                                                 
1 Приет от Министерския съвет на 2 юли 1996 г. 
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държавната администрация, академичните среди и неправителствени 
организации, извърши оценка на наличната административна статистика  
за състоянието на правата на жените и изготви проект на Закон за 
равните възможности на мъжете и жените. С него се предвиждаше 
създаването на специализирана Комисия за равни възможности на 
мъжете и жените към Министерския съвет и специализиран омбудсман 
по тези въпроси. Проектът беше отхвърлен от Народното събрание на 
първо четене на 3 април 2002 г. 

Независимо от гаранциите за равенствота на жените и мъжете, 
които се съдържат в Българската конституция и редица закони 
(Кодекса на труда – чл. 8, ал. 3 и специалната закрила на бременни и 
майки на деца; Закон за насърчаване на заетостта – чл. 2; Закон за 
социално подпомагане – чл. 3; Закон за държавния служител – чл. 35; 
Кодекс за социално осигуряване – чл. 3; Гражданско процесуалния 
кодекс – равенство на съпрузите пред закона, равни правни средства за 
защита в процеса; Наказателен кодекс – особена защита срещу 
посегателства върху половата неприкосновеност на жените, което прави 
НК един от най-демократичните и хуманни в Европа; Наказателно-
процесуалния кодекс – създава гаранции за еднакво отношение на 
съдилищата към жените и мъжете; Закон за изпълнение на наказанията; 
Закон за народното образование – чл. 4; Закон за висшето образование – 
чл. 4; Закон за здравословни и безопасни условия на труд – чл. 16; Закон 
за закрила на детето – чл. 10 и др.) се очерта необходимостта от 
специален закон за равнопоставеност на половете. 

През 2003 г. тази концепция беше преразгледана и правителство 
взе решение материята за насърчаване на равноправието между половете 
и овластяване на жените да бъде инкорпорирана в общ 
антидискриминационен закон. Влезлият в сила на 1 януари 2004 г. Закон 
за защита срещу дискриминацията2 доразвива конституционния 
принцип за забрана на дискриминацията и равенство пред закона, 
съдържащ се в член 6 от Конституцията на Република България, като се 
въвеждат механизми за неговото прилагане на практика. 

Една от целите на този закон е да гарантира равните възможности 
за участие на жените във всички области на обществения живот – 
забраната за дискриминация, предвидена в закона, се отнася до редица 
области, като трудова заетост, образование и обучение, здравеопазване, 
жилищно настаняване, социална защита, предоставяне на стоки и достъп 
до обществените услуги и заведения, упражняването на икономическа 
дейност и др. Законът въвежда постановката за най-малко 40-процентно 
                                                 
2 Обн., ДВ, бр. 86 от 30.09.2003 г. 
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представителство на по-слабо представения пол в органите на 
управление, което е в съответствие с европейските стандарти за 
балансирано участие на жените и мъжете в процесите на вземане на 
решения. 

През 2003 г. Група народни представители внесе за разглеждане от 
Народното събрание преработен проекта на Закон за равните 
възможности на жените и мъжете. Законопроектът урежда 
отношенията по осигуряване и насърчаване на равните възможности на 
жените и мъжете при упражняване правото на труд, правото на 
образование и обучение, както и при осъществяването на държавното 
управление и местното самоуправление. Той предвижда създаването на 
Национален съвет за равни възможности на жените и мъжете към 
министър на труда и социалната политика като постоянно действащ 
консултативен орган и т.н. обществен защитник като независим орган, 
който да следи за осъществяването на равните права. За провеждане на 
държавната политика в областта на равните възможности на жените и 
мъжете във всички сфери на обществения живот органите по закона 
периодично разработват стратегии, планове и програми. Не може да се 
предвижда какво ще бъде становището на Народното събрание и дали 
този закон ще бъде одобрен. 

Считано от 1 януари 2004 година отпадат ограниченията за 
приемане на жени на кадрова военна служба. Съгласно параграф 6 от 
Преходните и заключителните разпоредби  на Закона за защита срещу 
дискриминация чл. 88 от Закона за отбраната и въоръжените сили на 
Република България, който постановяваше, че "Жени се приемат на 
кадрова военна служба в състава на Въоръжените   сили   на   длъжности,   
определени   от   министъра   на   отбраната   по предложение на 
началника на Генералния щаб", се отменя. Кадровите военнослужещи 
жени ползват правата за специална закрила на жените по Кодекса на 
труда и имат право на отпуск поради бременност, раждане и 
осиновяване, за отглеждане на малко дете, за кърмене и хранене на 
малко дете, за гледане на болно дете и на допълнителен отпуск за две 
или повече живи деца в размерите и при условията на Кодекса на труда3. 

На 12 април 2001 г. Народното събрание на Република България 
ратифицира със закон4 Конвенцията на ООН срещу транснационалната 
организирана престъпност и допълващият я Протокол за 
предотвратяване, спиране и санкциониране на трафика на хора и особено 
на жени и деца, подписани на 13 декември 2000 г. в Палермо, Италия. 
                                                 
3 Чл. 210 и 260 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. 
4 Обн. ДВ, бр. 42/ 27.04.01 г. 
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Ратифициран е и Римския статут за Международния наказателен съд. И 
двата инструмента дават повод пряко и косвено за джендър анализ.  

На 13 септември 2002 г. Народното събрание прие Закон за 
изменение и допълнение на Наказателния кодекс (НК)5, в сила от 1 
октомври 2002 г. В съответствие с Протокола за трафика на хора, 
особено на жени и деца, допълващ Конвенцията на ООН срещу 
транснационалната организирана престъпност, в НК е създаден нов 
раздел "Трафик на хора" - чл.159а, чл.159б и чл.159в. В приетите нови 
състави се инкриминира трафика на лица с цел да бъдат използвани за 
развратни действия, принудителен труд, вземане на органи или държани 
в принудително подчинение, както в рамките на страната, така и в 
международен мащаб. Новите разпоредби предвиждат и квалифицирани 
състави с по-тежки наказания за трафик, извършен чрез използване на 
принуда, въвеждане в заблуждение или чрез използване състояние на 
зависимост, както и когато деянието е извършено от организирана 
престъпна група. 

Измененията и допълненията в раздел "Разврат" на НК предвиждат 
по-строги и диференцирани наказания за изнасилване с цел въвличане в 
последващи развратни действия или проституция (чл. 152). С 
измененията в чл. 159 се създава уредба за наказване на порнографската 
дейност. 

Народното събрание прие Закон за борба с трафика на хора6 
(ЗБТХ), който изцяло е съобразен с ратифицираните от България 
Конвенция на ООН срещу трансграничната организирана престъпност и 
Протокола относно превенцията, предотвратяването и наказването на 
трафика на хора, и специално на жени и деца. 

През 2003 г. бе приет Закона за омбудсмана7, който е в сила от 1 
януари 2004 г. Основната цел на тази нова държавна институция е 
застъпничество при нарушени права и свободи на всички физически 
лица без разлика на гражданство, пол, политическа ориентация или 
религиозни убеждения от държавни институции и общински органи и 
техните администрации чрез предвидени в закона средства. 
 Недостатък на законовата уредба на Омбудсмана е липсата на 
правова възможност да сезира пряко Конституционния съд.  

Необходимо е въвеждане на правото на конституционна жалба на 
българските граждани като гаранция за пълно съблюдаване на правата на 
човека в България. Но реформата в националното законодателство още 

                                                 
5 Обн. ДВ, бр. 92 от 27.09.2002 г. 
6 Обн., ДВ, бр. 46 от 20.05.2003 г. 
7 Обн., ДВ, бр. 48 от 23.052003 г.  
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не е завършена и тази непълнота следва да бъде попълнена в близко 
бъдеще в процеса на синхронизация с правото на Европейския съюз. 

Една от областите, в които най-пълно са взети в предвид 
международните задължения за равнопоставеността на жените и мъжете 
е сферата на пазара на труда. От 2001 г. в унисон с Европейската 
стратегия по заетостта ежегодно се разработва и изпълнява Национален 
план за действие по заетостта, в който чрез програми  проекти намира 
отражение политиката за насърчаване на равните възможности на 
жените и мъжете. Процесът на присъединяване към Европейския съюз 
постави началото на възприемането на концепцията за джендър 
мейнстрийминга и се предприемат стъпки за изграждане на 
специализиран институционален механизъм за джендър равенство и за 
напредък на жените в страната по смисъла на Пекинската платформа за 
действие. Създадената Консултативна комисия  за равни 
възможности на жените и мъжете8 към министъра на труда и 
социалната политика и сформираният в началото на 2004 г. Сектор 
“Равни възможности на жените и мъжете” в Министерство на труда и 
социалната политика са израз на предприеманите действия за 
изграждане на институционална структура за разработване на политика 
на равнопоставеност на половете. 

С активната подкрепа на неправителствения сектор бе разработен 
и внесен в Народно събрание проект на Закон за защита срещу 
домашното насилие9 през 2003 г. Той за първи път въвежда бързото 
съдебно производство, 24-часова закрила на жертвата и възможност на 
държавните органи и роднини да поискат увеличение на 
продължителността на закрилата. Законопроектът съдържа 
законоустановен статут на създадените по международни проекти 
убежища за жени-жертви на домашно насилие. Очакванията са той да 
бъде одобрен от Народното събрание и да започне да действа през 2004 
г. 

 
 
ЧАСТ ВТОРА 
 
В проучване на Световна банка на бедността в България през 

2002 г. се посочва, че въпреки високото трудово участие на жените, 
съществува значителна разлика (26 %) в заплащането между половете. 
Важността на тази разлика е от голямо значение за оценка на бедността 
                                                 
8 Заповед № 85 от 12.03.2003 г. на министъра на труда и социалната политика. 
9 Вписан под № 354 - 01 - 22 в регистъра на XXXIX НС на 14.04.2003 г. 
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и вземане на политически решения за намаляването й, поради 
наличието на тенденция за увеличаване на броя на домакинствата, в 
които глава на самейството е жена. 

 Министерството на труда и социалната политика разработи 
Стратегия за борба с бедността и социалната изолация10, в която 
намаляването на бедността и предотвратяването на риска от социална 
изолация е генерална цел. Тя е отражение на новия модел на социална 
политика, стратегически променящ насоката за действие на държавата 
в социалната сфера и насочен от пасивна социална защита към 
разкриване на социален потенциал за активно включване на хората при 
решаване на техните проблеми. 

Стратегията е основана на два подхода. Първият (превантивен) е 
насочен към предотвратяване на бедността и социалната изолация. 
Вторият (проактивен) създава условия и подпомага процеса на 
излизане от състоянието на бедност и социална изолация. 

Стратегията за борба с бедността и социалната изолация обхваща 
периода 2003 - 2006 година. Мерките за изпълнение на поставените в 
Стратегията цели са заложени в Национален план за борба с 
бедността и социалната изолация за 2004 г., приет от Министерския 
съвет през 2004 г.  
 В Стратегията по заетостта11 (2004-2010) са предвидени мерки 
за създаване на законодателна, институционална и ресурсна основа, 
гарантираща равните възможности на жените и мъжете.  
 Коефициентът на икономическа активност за мъжете през 2003 г. 
е 65.4% (през 2002 г. той е бил 66.4%) , при жените този показател през 
2003 г. е 56.5% (през 2002 г. стойността на показателя е била 57.5%). 
Намаление на икономическата активност се наблюдава при всички 
възрастови групи, с изключение на групата 55-64 г., чийто коефициент 
на икономическа активност е 33.9%, а през 2002 г. е бил 31.8%  Най-
голям е спадът във възрастовата група 45-54 години от 78.6% през 2002 
г. на 77.1% през 2003 г. При мъжете по-голям спад на коефициента на 
икономическа активност се наблюдава при възрастовата група 35-44 г. 
(от 86.5% за 2002 г. на 85.3% за 2003 г.). При жените най-голям е 
спадът при групата между 25 и 34 години от 73.6% през 2002 до 71.6% 
през 2003 г. 
 Структурата на заетите лица в страната показва преобладаващ 
относителният дял на заетите мъже - 52.6%. Относителният дял на 
заетите жени (47.4%) в страната е по-нисък от този на мъжете с 5.2 
                                                 
10   Приета от Министерския съвет с Решение № 694 от 6 октомври 2003 г. 
11 Приета от Министерския съвет на 6.12.2003 г. 
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пункта. За 2003 г. коефициента на заетост при мъжете е 56.0 %, докато 
при жените той е 49.0 %. Причините за разликата в равнището на 
заетост при мъжете и жените са свързани с оттеглянето на жените от 
икономическа активност с цел раждане и отглеждане на деца и по-
високият им дял в общия брой на учащите в университети и 
специализирани висши училища. 

За постигане на по-висока икономическа активност на жените и 
създаване на равни възможности за реализация на пазара на труда 
Общите мерки в Стратегията предвиждат: 

• До 2007 г. информационно да бъде осигурено управленито за 
състоянието и перспективите на пазара на труда по отношение на 
равнопоставеността на половете; националната статистика да предоставя 
данни в разрези по пол, степен на трудоспособност и др.  

• До 2007 г. да се изгради институционална уредба за 
реализиране на законовите изисквания, гарантиращи премахването на 
възможностите за дискриминация по отношение на заетостта и 
разработване на подходящи механизми за насърчаване на равните 
възможности на жените и мъжете.  

• До 2010 г. да бъде внедрена на пазара на труда оценка на 
въздействието на дадена политика върху положението на 
представителите на двата пола (джендър мейнстрийминг подхода). В 
този срок трябва да бъде изграден национален механизъм за 
равнопоставеност на половете за разработване и прилагане на 
националната политика. 
 Специфичните задачи в стратегията са заложени със срок за 
изпълнение до 2007 г. и за повишаване на икономическата активност на 
жените се предвиждат мерки за разработване на стратегия за по-добро 
съвместяване на семейния с професионалния живот. Изпълнението на 
специфичните задачи включва въвеждане на родителския отпуск за деца 
до 8-годишна възраст, въвеждане на гъвкави форми на заетост на майки 
с деца до 7-годишна възраст, подобряване на социалната инфраструктура 
за отглеждане и възпитание на деца до 6 години и изграждане на система 
за грижи при отглеждане на деца до 3-годишна възраст. 
 Министерство на труда и социалната политика включва в 
Националните планове за действие по заетостта поредица от програми и 
проекти по отношение на равните възможности за мъжете и жените.  
 Предстои през 2004 г. да се реализират редица проекти за 
предоставяне на обучение с цел активизиране на участието на жените на 
пазара на труда.  Проектът “Създаване на система от джендър 
мейнстрийминг индикаториза оценка на качеството и ефективността на 
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мерките и програмите на пазара на труда” цели създаване на средства за 
изравняване на достъпа до заетост на мъжете и жените и сближаване на 
равнищата им на заетост. 

- Реализират се проекти за иницииране на  процес за 
създаване и прилагане на политика за съвместяване на професионалния 
със семейния живот; насърчава не на предприемачеството на 
безработни жени чрез информиране, консултиране и подкрепа за 
започване на самостоятелна стопанска дейност в областта на 
предоставяне на услуги по грижи за отглеждане на деца; осигурява 
обучение на безработни жени над 50-годишна възраст и на жени, 
завърнали се на работа след отпуск поради бременност, раждане на 
дете до 2 или 3-годишна възраст. 
 Жените участват активно в програмите и мерките за заетост и 
обучение. През 2003 г.12 62 307 жени са включени в програми за заетост 
– 42 % от всички участници. По програмата “От социални помощи към 
осигуряване на заетост” са работили 53 487 жени, 617 жени са включени 
в програма “Помощ за пенсиониране” и ще решат проблема си с 
недостигащия стаж за пенсиониране, 615 жени са започнали 
предприемачество с кредит от Гаранционен фонд за микрокредитиране. 
В специалните програми за жени “Отново на работа” и “Стимулиране на 
самостоятелна стопанска дейност на жени за оказване на услуги при 
отглеждане на деца” са включени над 300 жени. Характерно е активното 
участие на жени в курсове за обучение – 23 969 жени са започнали 
обучение през 2003г. и 12 315 са завършили обучението си за 
професионална квалификация. 
 Област на загриженост за положението на жените е сферата на 
здравеопазването. При проведено през м. март 2001 г. от Националния 
статистически институт (НСИ) “здравно интервю”, методически 
разработено и препоръчано от Регионалното бюро за Европа на 
Световната здравна организация (СЗО)13 е установено, че 35,9 % от 
мъжете са с влошено здраве, като при жените този дял е 44,4 %. 
Здравословното състояние, заболеваемостта и смъртността по причини 
при двата пола варират поради възраст и биологични особености между 
мъжете и жените. Регистрираните заболявания от злокачествени 
новообразувания на женската гърда показват възходяща тенденция (през 
1990 г. са 22 125, докато през 2001 г. – 35 127; съответно новооткритите 
случаи са 2373 през 1990 г. и 3332 през 2001 г.). Нарастване с 51 % за 
същия период се наблюдава и при регистрираните злокачествени 
                                                 
12 По данни на Агенцията по заетостта. 
13 Жените и мъжете в Република България, НСИ, София, 2002 г. 
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новообразувания на репродуктивните органи. 
 Политиката в областта на здравеопазването е насочена към 
внедряване на джендър подхода и равенството. Отражение на 
гореизложеното са текстовете в основополагащите закони на 
здравеопазването - на този етап действащ е Законът за народното 
здраве, в който има текстове, регламентиращи равни права на всички 
български граждани. В същия закон има глава, чиито текстове уреждат 
специални здравни грижи за бременните, майките и децата, които се 
ползуват с особената грижа на държавата, на стопанските и обществени 
организации. 

Лечебните заведения са задължени да организират диспансерно 
наблюдение на бременните и децата, болничната медицинска помощ при 
раждането и лечебно-профилактичните грижи при майките и децата. 

Делегирани са задължения на министъра на здравеопазването, 
съвместно с министъра на образованието и науката, министъра на труда 
и социалната политика и общините, да организират необходимата 
профилактична дейност за децата в детските заведения и училищата. 

Министерство на здравеопазването разработи проект на Закон за 
общественото здраве, който в момента се разглежда в Народно събрание, 
и в него е разработена глава "Репродуктивно здраве". Там са разработени 
новите понятия и комплексния подход към репродуктивното здраве, 
съгласно определението на Конференцията в Кайро 1994 г. 

Успоредно с нормативното обезпечаване се реализират дейности в 
рамките на Национални програми по различни здравни приоритети, 
приети от Правителството, в които бременните, майките, подрастващите 
и децата са обект на грижи. Има действащи Национална програма за 
профилактика, диагностика и лечение на генетичните дефекти, 
програма "Укрепване на националната програма по репродуктивно 
здраве" съвместно с ООН. Разработва се и през тази година трябва да се 
приеме нова Национална програма по репродуктивно здраве за 
петгодишен период. В аспекта на репродуктивното здраве остро стои 
въпросът за повишаване на здравната култура и профилактиката на 
жените за проследяване и ранното откриване на раковите заболявания.  

Коефициентът на майчината смъртност за 2001 г. е 19.1, като 
определената от Световната здравна организация за постигане от 
европейските страни майчина смъртност е 15 на 100 хил. живородени14.  

Правителството на Република България прие Програма за 
развитие през хилядолетието до 2015 г., в която целите на програмата 
в световен мащаб са адаптирани съобразно особеностите на страната и 
                                                 
14 Пак там. 
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нивото на майчината и детска смъртност в България. Заложени са 
действия за намаляване на майчината и детската смъртност, които 
произтичат от анализа на причините за тях в България. 

Основните насоки за постигане на резултати по отношение 
намаляването на майчината и детска смъртност са ориентирани към 
обучение на децата, подрастващите и населението по въпросите на 
семейното планиране, безопасното майчинство, здравословен начин на 
живот, ХИВ/СПИН. Постигането на резултати е невъзможно без 
повишаване на качеството на медицинските дейности, по което се 
работи усилено. Въвеждат се правила в медицинските специалности, 
медицински стандарти, които поставят изисквания към кадрите и 
квалификацията им, акредитация на лечебните заведения, която 
неизбежно следва да повиши качеството на дейностите в тях. 
Обучението на лекарите, освен като задължителна програма на 
следдипломна квалификация, фигурира и във всички национални 
програми, с оглед формиране на познания и нагласи към специфичните 
проблеми на половете. 

В работата си по въпросите за здравето на жените и децата 
Министерство на здравеопазването (МЗ) партнира с неправителствени 
организации, които имат предмет на дейност от сферата на тези въпроси 
- такива са Асоциацията по семейно планиране, ромски 
неправителствени организации, асоциация "Жени без остеопороза", 
организации на родители на деца с различни заболявания.  

Провеждането на обучения сред учениците по въпросите на 
репродуктивното здраве има за цел освен разпространяване на здравни 
знания, така също и създаване на нагласи у момчетата насочени към 
джендър равенство. 

Успоредно с това се обучават лекари от първичната здравна мрежа 
по въпросите на репродуктивното здраве и равенството между половете , 
ХИВ/СПИН. Голяма част от тях са мъже. Обучението е много 
привлекателно за тях. Това е стъпка за привличане на мъжкия пол към 
работата по джендър равенството. 

В областта на спорта Министерство на младежта и спорта изготви 
Стратегия за национална младежка политика и програми за 2003 – 
2007 г. с пряката помощ на експерти, представляващи отговорните 
институции като Отдела за социално развитие на ООН. За изработването 
на стратегията бе сформиран Междуведомствен експертен съвет. В 
Стратегията за национална младежка политика и програми за периода 
2003 – 2007 г. в частта й Стратегически цели и подцели и дългосрочни 
цели в т. 5 е заложен следния текст: “Създаване на условия за 
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толерантност, солидарност и равнопоставеност между половете сред 
младото поколение”. В програма Младеж и Европейската комисия, 
координирана от ММС, са заложени следните приоритети: “Да 
подпомогне елиминирането на всяка форма на дискриминация и насърчи 
равенството на всички обществени нива”. Един от основните формални 
критерии за кандидатстване по програмата, на които трябва да отговаря 
проекта, е между участниците в проекта да съществува баланс между 
половете. 

В системата на средното образование равноправието и равния 
достъп до образование е гарантиран от Конституцията на Република 
България15. 

Относно съотношението на половете при учащите в средния курс 
на обучение, изследванията на Националния статистически институт за 
учебната 2002-2003 г.16 отчитат, че: „В образователната система делът 
на момичетата е по-голям в сравнение с този на момчетата - 
съответно 50,6 % и 49,4 % от общия брой на учениците", а „В 
професионалното образование преобладават момчетата, които са 61,1 
% от общия брой ученици". Разликите в броя на представителите на 
двата пола в общото и професионалното образование се обясняват със 
спецификата на обучението. 

Що се касае до високия процент жени в системата на средното 
образование, по данни за учебната 2002-2003 г., съотношението мъже-
жени сред педагогическия персонал е както следва: 

• Общообразователни училища - 10 449 работни места са заети 
от мъже и 50 905 - от жени /или близо 4,87 пъти повече жени/. 

• Професионални училища - 5 641 работни места са заети от 
мъже и 13 168 - от жени /или близо 2,33 пъти повече жени/. 

В годишния преглед на образователната система през 2003 г., 
Националният статистически институт недвусмислено подчертава, че „В 
учителската професия преобладават жените - те са 83,0 % от общи 
брой на учителите"17. 

В системата на висшето образование се осигуряват равни права и 
достъп до образование за всички граждани без допускане на 
дискриминация по отношение на пола и не се допускат привилегии и 
ограничения, свързани с възраст, раса, народност, етническа 
принадлежност, пол, социален произход, политически   възгледи   и 
вероизповедание, с изключение на случаите, изрично посочени в 

                                                 
15  Чл. 6 и чл. 53 от Конституцията на Р България.  
16 Годишното издание на НСИ “Образование в Република България 2003 г." 
17 Пак там. 
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Правилника за  дейността  на  висшето училище  в  съответствие  с 
особеностите на обучението и бъдещата професия.18

Специална политика за насърчаване на участието на жените във 
висшето образование и създаване на облекчен достъп на жените, 
съвместяващи задълженията на майчинството с обучение, се предвижда 
чрез създаване на условия за облекчен прием на успешно участвалите в 
конкурс за приемане   във   висше   училище следни групи кандидат-
студенти: класираните с еднакъв бал,    инвалидите с първа и втора група 
инвалидност, военноинвалидите,  кръгли  сираци,   майки с три  и  
повече  деца, и близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно 
и също висше училище и единият от тях е приет.19

Съществен принос за улесняване на обучението на жените във 
висшето образование има създаването на равен достъп до услугите и 
социално-битовото подпомагане па студентите при ползване на 
студентски общежития, столове, медицинско обслужване, намаление при 
пътуване по градския и междуградския транспорт, както и цялата база на 
висшето училище за учебна, научноизследователска, спортна и културна 
дейност и други придобивки за нормален живот и обучение при условия, 
определени от държавата и висшето училище.20

Като мярка за осигуряване на равен достъп на жените до висше 
образование в случаите, когато съществуват семейни и социални 
бариери, се разработват и предлагат програми, освен в редовна форма на 
обучение и в други - задочна, вечерна и дистанционна. 

В рамките на предоставената пълна административна автономия 
висшите училища развиват допълнително своя политика за насърчаване 
участието на жените в образователни програми, като съдействат за 
разработване на индивидуални изпитни графици, социални облекчения, 
участие в научно - изследователски програми, достъп до услуги за 
професионално ориентиране и кариерно развитие. 

За 2003 година участието на студентите във висшите училища, 
разпределено по пол е както следва: 

•  Общо - 230 503 
 Мъже - 108 804 
 Жени - 121 709 
• Редовна форма на обучение  
 Общо - 161 497 
 Мъже - 80 550 

                                                 
18 Чл. 4 от Закона за висшето образование. 
19 Чл. 68(2) от Закона за висшето образование. 
20 Чл. 70 (1), т.6 от Закона за висшето образование. 
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 Жени - 80 947 
• Задочна и дистанционна форма на обучение  
 Общо - 69 016 
 Мъже - 28 254  
 Жени - 40 762 
Общият брой на преподавателите в системата на висшето 

образование е 21 004, от които 8 947 са жени (42,2 %). 
За премахване на джендър стереотипите в България в Нов български 

университет съществува интердисциплинарна магистърска програма 
“Изследване на пола” (Gender studies) от 2002 г.В Софийския университет 
стартира магистърска програма за джендър обучение от 2000 г. 

Фондация Джендър проект в България провежда обучение за 
повишаване на информираността по джендър проблематика с програма 
“Джендър обучение”. Програмата е изучавана в 43 средни училища и в 
Иниверситета в Пловдив. До 2002 г. 70 преподаватели за преминали курс за 
обучение по програмата. Фондацията реализира през 2002 г. Проект 
“Джендър обучение и медии” за студенти от Юридическия факултет. В 
Учебният център на Фондация “ЖАР” се обучават възрастни по въпросите 
на равнопоставеността на половете. 

В дейностите по защита на икономическите права на жените 
особено място заемат неправителствените организации, като: Фондация 
за развитие на предприемачеството, Фондация "Български център за 
джендър изследвания", сдружение "Клуб на жените предприемачи и 
мениджъри в България", фондация "Женски алианс за развитие" (ЖАР) и 
други. Те осъществяват редица проекти, насочени към укрепване на 
ролята на жените в бизнеса. Такива са например: проект 
"Предприемачеството в София и Враца. Насърчаване на женското 
предприемачество и развитие на предприемачеството сред безработните" 
- пилотен проект, който цели насърчаване на женското 
предприемачество в България и създаване на Център за женско 
предприемачество; проект "Създаване на мрежи за успешно 
сътрудничество. Повишаване активността на жените в процеса на 
взимане на решения и прилагане на политиката на Балканите." 

Редица проекти са реализирани от Агенцията по заетостта, като 
съвместен проект на ПРООН и Агенцията по заетостта за създаване на 
бизнес инкубатор за насърчаване на икономическите възможности на 
жените от район Девин и оказване на помощ за разработване на бизнес 
планове за стартиране на малък бизнес.   
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Редица микропроекти са реализирани в изпълнение на 
регионалните планове за икономическо развитие и регионалните планове 
за заетост за подобряване на икономическото положение на жените: 
регион Търговище “Жените не са само домакини”; регион Сливен – 
обучение на жени за алтернативни форми на туризъм; регион София 
“Обучение в подкрепа на заетостта”; регион Кюстендил – “Равни 
шансове”; гр. Русе – “Работещи жени” и др. 

В областта на защита на правата на човека Законът за борба с 
трафика на хора (ЗБТХ) обхваща всички мерки по превенция и 
координация между държавните ведомства и неправителствените 
организации и закрила на жертвите на незаконния трафик на хора, с цел 
да бъде подпомогнато наказателното преследване на извършителите и да 
се осигури ефективно противодействие на този вид организирана 
престъпност. С него се въвеждат дефиниции на основните понятия, 
съответстващи на определенията по чл. З от Протокола за 
предотвратяване, спиране и санкциониране на трафика на хора и особено 
на жени и деца - дефиницията за "трафик на хора", "експлоатация" и т.н. 

ЗБТХ в чл. 25-30 урежда статутът на специална закрила на лицата, 
изразили съгласие да сътрудничат за разкриване на извършителите на 
деянията, предмет на закона. Тази закрила е за срока на провеждане на 
наказателното производство и включва предоставяне на разрешение за 
продължително пребиваване в страната на чужди граждани и 
продължаване на престоя в приютите. 

Разпоредбите на чл. 31 от ЗБТХ, препращащи към чл. 97а от НПК 
(чл. 97а регламентира материята относно защита на свидетелите в 
наказателното производство), изпълняват препоръката на Протокола, 
държавите да полагат усилия за осигуряване на анонимност, физическата 
безопасност на жертвите на незаконния трафик на хора, докато се 
намират на тяхна територия. 

Режимът на обща закрила и подкрепа на жертвите на незаконен 
трафик също се регламентира от ЗБТХ (чл.15 - 24). Определени са 
задълженията на всички компетентни органи, включително на 
консулските служби, когато лицето е потърсило помощ в чужбина. 

В изпълнение на Закона за барба с трафика на хора е създадена 
Национална комисия, която ръководи, координира и контролира 
дейността по прилагане на националната политика и стратегия за 
предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на 
жертвите, разработва ежегодно Ннационална програма и я предоставя за 
утвърждаване от Министерския съвет на Р България. 

Към местните комисии се създават приюти за временно 
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настаняване и центрове за закрила и помощ на жени жертви на трафик, 
като им се осигурява специализирана психологическа и медицинска 
помощ. 

Редът за откриване, организацията на работата, управлението и 
контролът на приютите за временно настаняване и на центровете за 
закрила и помощ на жертвите на трафик на хора се уреждат с 
Правилник, приет с ПМС № 49 от 01.03.04 г.21  

С оглед засилване на сътрудничеството по противодействие на 
трафика между органите и институциите, през м. октомври 2001 г. в 
рамките на Националната служба за борба с организираната престъпност 
(НСБОП) е създаден координационно-оперативен и информационно-
аналитичен Център на правоохранителните служби. На национално ниво 
центърът извършва дейност по разкриване и пресичане на дейностите на 
трансгранични престъпни организации и координира информацията за 
трафика и търговията с хора, с цел сексуална експлоатация, а на 
международно ниво си сътрудничи с насрещни полицейски органи, 
работещи в тази област. 

През 2002 г. към 28-те РДВР в страната са създадени Регионални 
групи, като част от усилията за повишаване на административния 
капацитет в борбата с нелегалната миграция, трафика и търговията с 
хора. Групите координират операциите, предприемани от различните 
регионални служби в тази област. Като цяло е създадена необходимата 
организация на национално и местно ниво за координиране на усилията 
във вътрешен и международен план и се осъществява добро 
сътрудничество със страните от ЕС. 

За предприемане на ефективни мерки за предотвратяване на 
сексуалната експлоатация и елеменерането на явлението във всичките му 
форми – детска порнография, проституция, сексуално робство, сексуален 
туризъм и трафика и търговията с деца, както и за прилагане на 
подходящи услуги за децата жертви е разработен Национален план за 
действие срещу сексуалната експлоатация на деца с търговска цел22 
(2003 - 2005). Планът поставя акцент върху три основни подхода: 
превенция, наказване на престъпника и защита и рехабилитация на 
децата-жертви на сексуална експлоатация. Той предвижда разработване 
на механизми за ранно установяване на проблема, както и създаване на 
нови специализирани услуги насочени към децата и семействата в риск. 
Целта е предотвратяване на допълнителна злоупотреба с децата-жертви, 
пълното им възстановяване след изживяното и реинтегрирането им в 
                                                 
21 Обн., ДВ., бр. 19 от 09.03.2004 г.
22 Приет от Министерския съвет на 4.09.2003 г. 
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обществото. Планът обединява действията на всички органи, които 
работят за противодействие на сексуалната експлоатация на деца и 
очертава мястото на партньорите от неправителствения сектор. 

Наред с разпоредбите, съдържащи се в отделни нормативни актове 
и гарантиращи равенството на жените, се съблюдават и разпоредбите на 
действащия от 1 януари 2004 г. Закон за защита срещу дискриминацията, 
които осигуряват правото на всяко лице, независимо от пола, на 
равенство пред закона, равенство в третирането и във възможностите за 
участие в обществения живот, и ефективна защита срещу 
дискриминацията. Законът за защита срещу дискриминацията вменява 
на държавните и обществените органи и органите на местното 
самоуправление задължението да провеждат политика за насърчаване на 
балансираното участие на жени и мъже в управлението и вземането на 
решения. 

Институционалният механизъм, предвиден за защита от 
дискриминация, включително на основата на пола, е Комисията за 
защита от дискриминация, която е независим специализиран държавен 
орган за предотвратяване на дискриминация, защита от дискриминация и 
осигуряване равенство на възможностите. Комисията осъществява 
контрол по прилагането и спазването на този или други закони, 
уреждащи равенство в третирането и представя на Народното събрание 
всяка година отчет за дейността си, който включва и информация за 
дейността на всеки от постоянните й специализирани състави. 

Експерти от МВР са взели участие в разработването на проекта на 
Закон за домашното насилие. За ефективно противодействие на 
явлението "домашно насилие" са необходими комплексни мерки, освен 
приемането на специален закон, като промяна на НК, създаване на 
специализирани институции, които да подпомагат жертвите на домашно 
насилие и др. 

 
 
ЧАСТ ТРЕТА  
 
След закриването на Националния съвет по социални и 

демографски въпроси към Министерския съвет през 1997 г. до 
възлагането на министър на труда и социалната политика разработването 
на политика за равни възможности на мъжете и жените през 2000 г.23 de 
facto не се провежда координирана обща държавна джендър политика. 
                                                 
23 Постановление № 155 на Министерския съвет от 31.07.2000 г. за промяна на Устройствения 
правилник на МТСП. 
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Елементи на политика за равни възможности на мъжете и жените 
се разработват и изпълняват чрез Националния план за действие по 
заетостта, ежегодно разработван от Министерство на труда и социалната 
политика от 2001 г., но само в сферата на заетостта. 

През 2003 г. започна изпълнението на поети конкретните 
ангажименти в сферата на равнопоставеността на половете от България 
във връзка със затваряне на Глава 13 “Социална политика и заетост” 
през юни 2002 г. от Договора за присъединяване към Европейския съюз. 

Създадената Консултативна комисия за равни възможности на 
мъжете и жените към министъра на труда и социалната политика е 
структура на доброволен принцип. Създаването й има за цел изграждане 
на партньорство между държавните институции, отговорни за 
разработване и прилагане на политиката за равните възможности, със 
социалните партньори  и представителите на неправителствения сектор, 
работещи в сферата на равнопоставеността на мъжете и жените, което да 
бъде основа за въвеждане на джендър мейнстрийминг подхода при 
разработване и прилагане на тази политика. Дейността на комисията е 
ориентирана към предоставяне на експертна помощ при разработване и 
реализиране на Националния план за действие по заетостта. Основна цел 
на създаването на комисията е да съдейства чрез провеждане на 
изследвания и предоставяне на анализи и оценки за положението на 
жените на министър на труда и социалната политика за подобряване на 
координацията при управление на процеса по утвърждаване на принципа 
за равенство на половете в България. Комисията играе съществена роля в 
процеса на повишаване на информираността и чувствителността  на 
обществото и институциите към проблемите на джендър равенството с 
цел повишаване и укрепване на административния капацитет (чрез 
създаване на фокусни точки за равни възможности) на институциите. 
Работата на комисията е добър пример за насърчаване на социалния и 
граждански диалог в процеса на укрепване на политиката за равните 
възможности. 
 Създаденият през 2004г. в Министерство на труда и социалната 
политика сектор за равенството на половете е отговорен за 
разработването, координирането и провеждането на държавната 
политика за равни възможности на мъжете и жените. Отговорностите са 
комплекс от много и разнообразни дейности и включват: 

• Въвличане на държавните институции и организации при 
разработване на политика за закрила на жени от рискове, чрез 
провеждане на съответни проучвания и изследвания и въвеждане на нови 
форми на организация на трудовата заетост; 
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• Разработване и координиране реализацията на Национален 
план за действие за равнопоставеност на мъжете и жените; 

• Разработване на програми за джендър обучение за държавни 
служители и създаване на фокусни точки в отделните министерства и 
ведомства; 

• Засилване на диалога и предприемане на съвместни действия 
с представители на социалните партньори и неправителствения сектор за 
утвърждаване на равнопоставеността на половете чрез разработване и 
провеждане на информационни кампании за борба с негативните 
джендър стереотипите; 

• Информиране на широката общественост за международните 
и европейски стандарти за човешките права като цяло и в частност на 
състоянието в някои сфери на равнопоставеност на мъжете и жените  

• Подготовка на обща стратегия за сътрудничество с 
международни донори и/или кредитори – в двустранен и 
многонационален план. 
 При разработване на политиката за равни възможности подкрепа 
за изследване на търсената и постъпваща информация по пол оказват и 
създадените в Министерство на труда и социалната политика две 
аналитични звена – Дирекция “Планиране, анализи и прогнози” и отдел 
“Мониторинг, изследване и оценка на пазара на труда” в Дирекция 
“Политика на пазара на труда”. 

В системата на обучението в Академията на МВР (АМВР) се 
отделя специално място на международноправната регламентация на 
правата на човека и по специално изучаване на антидискриминационни 
нормативни актове. След 2002 г. в АМВР са направени промени във 
всички учебни планове за подготовка на офицери и сержанти от 
националните полицейски служби. Към настоящия момент проблеми 
като дискриминацията на жените и техните специални права са 
залегнали в обучението чрез преподаване на Конвенция за премахване на 
всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW), 
Декларация относно основните принципи на правосъдието, отнасящи се 
за жертви на престъпления и жертви на злоупотреби с власт, Минимални 
стандарти на ООН за третиране на лишените от свобода (лица, 
намиращи се под арест или очакващи съд). 

В духа на стратегическите цели на Пекинската платформа за 
действие по отношение на осигуряване равен достъп на жените до 
образование, следва да се отбележи, че в момента в АМВР се обучават 
20 % жени за придобиване на образователно-квалификационна степен 
"бакалавър", 30 % жени в магистърските програми и около 10 % жени в 
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курсовете за първоначална подготовка на офицери. 
За всички жени, които желаят преподавателска и научна кариера 

като асистенти и преподаватели, съществува равна възможност за 
професионална и научна реализация. Свободните преподавателски места 
се заемат чрез конкурсно начало, като процедурата не съдържа 
дискриминационни елементи. 

Академията на МВР активно участва в международни програми по 
проблемите на "полицията в близост" и обучение по противодействие на 
трафика на хора, в т.ч. жени и деца, и подпомагане жертвите на насилие. 
Академията на МВР е организирала и е била домакин на редица 
международни семинари по тази проблематика по линия на Висшата 
комисия за бежанците към ООН, Пакта за стабилност, фондация 
"Отворено общество" и НПО. 

В Закона за МВР и Правилника за неговото прилагане, както и в 
цялата нормативна база на Министерство на вътрешните работи, не 
съществуват разпоредби, обуславящи неравностойно положение на 
жените или дискриминиращо отношение към тях, и е налице законово 
установено равенство на половете. 

При набиране на персонал и назначаване на служба в МВР не са 
установени кадрови изисквания, дискриминиращи жените. Напротив, в 
чл. 193, ал. 2, т. 1 е посочено, че не се приемат за държавни служители - 
офицери или сержанти мъже, които не са отбили наборна военна служба. 
За жените, кандидатстващи за офицерски или сержантски длъжности, 
допълнителни или специфични изисквания с оглед пола им, не са 
въведени. Съгласно чл. 123, ал. 5 от Правилника за прилагане на ЗМВР, 
физическата годност на кандидатите за съответните длъжности се 
установява по нормативи, утвърдени от министъра на вътрешните 
работи. Нормативите за проверка на физическата годност на жените са 
съобразени с физиологията им и съответно са с по-ниски показатели от 
тези, които се изискват за мъжете. 

През последните години броят на жените-служители в МВР  
чувствително се е увеличил. В някои структурни звена, например 
службите от администрацията на МВР, жените съставляват 
преобладаващо мнозинство. 

Не се прави разлика между половете и при назначаване на 
ръководни длъжности, за заемането на които единственото изискване е 
образователният ценз (чл.193, ал.З от ЗМВР). Към м. март 2004 г. 
жените, заемащи ръководни длъжности с управленски функции в 
системата на МВР, са 3,54 % спрямо мъжете. 

По проблемите на политиката за равенството на двата пола и 
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насърчаването на жените, предотвратяване и елиминиране на 
дискриминация срещу тях, запазване и развиване на техните права, се 
провежда системно обучение на служителите в Академията на МВР. 

Министерство на вътрешните работи отстоява принципите на 
върховенство на закона, демократичност и справедливост, и съблюдава 
гаранциите за равнопоставеност на половете. За жените са осигурени 
равни възможности за професионална и научната реализация, и успешно 
се преодоляват дискриминационните джендър стереотипи. 

 
 
 
ЧАСТ ЧЕТВЪРТА 
 
Основното предизвикателство пред България е постигане на 

реална равнопоставеност на жените и мъжете, която ще се реализира 
чрез изработване на политики и изграждане на механизми за 
прилагането им.  Политиките трябва да са насочени към изпълнение на 
Българските цели на хилядолетието, основаващи се на третата 
глобална цел на хилядолетието за развитие от Декларацията на ООН. 
Целите са съобразени с националните особености и потребности и са 
определени следните приоритети: 

• Развитие на политики, насочени към преодоляване на 
неравнопоставеността между жените и мъжете на пазара на 
труда, особено по отношение на заплащането; 

• Създаване на подходящи условия за развитие на политика, 
даваща възможност за съвместяване на работа и семеен живот;  

• Създаване на законова рамка, предлагаща подходящи 
механизми за осигуряване на равните възможности между 
жените и мъжете. 

• Осигуряване участието на жените в управлението. 
За изпълнението им ще се предприемат насърчителни мерки и 

утвърдителни действия за гарантиране на равните възможности на 
жените и мъжете; 

Ще се предприемат действия за гарантиране и обезпечаване на 
финансов ресурс и административет капацитет за функционирането на 
институционалните механизми.  

Ще се проследяват показателите за равно третиране на жените и 
мъжете в подкрепа на разработване на адекватни политики или 
корегиране на действащи за постигане на равнопоставеност. 
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В областта на заетостта ще се разработят политики, насочени към 
преодоляване на неравнопоставеността между жените и мъжете на 
пазара на труда, особено по отношение на заплащането и възможността 
за съвместяване на работата със семейния живот, както и осигуряване на 
законова рамка, предлагаща подходящи механизми за насърчаване 
равните възможности между жените и мъжете, съгласно Стратегията по 
заетостта. Действията и приоритетите в нея се определят в средносрочен 
план за периода от 2004 г. до началото на 2007 г. (във връзка с 
присъединяването на страната ни в ЕС) и в дългосрочен план до 2010 г. 
(във връзка с целите на Европейската стратегия по заетостта). 

В краткосрочен план до края на 2004 г. ще бъде създаден 
Национален съвет за равни възможности на жените и мъжете към 
Министерския съвет, който ще е отговорен за вземане на решения по 
отношение на националната политика за равнопоставеност на половете. 

Предстои до края на 2004 г. да бъдат обучени над 100 
представители на държавните институции и на местната власт по 
въпросите на равнопоставеността на жените и мъжете и ще бъдат 
определени фокусните точки за провеждане на политика за равни 
възможности на централно и местно нива на управление.  

До м. ноември 2004 г. ще бъде разработен Национален план за 
равнопоставеност на мъжете и жените (2005 - 2007) в изпълнение на 
поетите международни ангажименти на страната. 

Ще бъдат проведени два Национални семинара за повишаване 
чувствителността на обществото към проблемите на равнопоставеността 
на половете и за насърчаване на работодатели да създават условия за 
съвместяване на семейния с професионалния живот и развитие на 
кариерата на работниците и служителите. Предвижда се да се насърчи 
процес на подписване на браншови и отраслови споразумения в 
подкрепа на политиката за съвместяване на демейния с професионалния 
живот. 

До 2007 г. ще се създадат условия  и ще се проведе обучение на 
представители на изпълнителната власт на централно и местно ниво за 
въвеждане на джендър подход в процеса на изготвяне на централния и 
местните бюджети.  

Ще бъдат разработени ръководства за внедряване на джендър 
мейнстрийминг подхода и джендър бюджетиране. 

В областта на здравеопазването ще се работи по следните 
основни въпроси: 

• Да се приеме по-скоро от Народното събрание Закона за 
общественото здраве, който отразява съвременните схващания 
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по въпросите  на репродуктивното здраве 
• Действия, насочени към обучение на жените, децата, 

бременните, които биха имали отражение върху майчиното и 
детско здраве. 

• Обучения с цел повишаване квалификацията на лекарите от 
първичната   здравна помощ и  специалистите  акушер-
гинеколози  и педиатри. 

• Въвеждане и утвърждаване на механизми за повишаване 
качеството на   медицинските дейности в лечебните заведения, с 
цел намаляване на майчината и детска смъртност. 

В рамките на следващите пет години Министерство на младежта 
и спорта ще стратира широко мащабен проект към Европейската 
доброволческа служба на Дирекциите “Спорт” и “Европейска 
интеграция и международно сътрудничество, насочен към поощряванто 
на равенството на девойките и жените чрез спорт (например: инициативи 
в спортове с преобладаващо мъжко участие, като футбола. В проекта ще 
участват смесени отбори от девойки и младежи). 

Министерството на младежта и спорта ще прилага подходи за 
насърчаване на равенството между половете чрез създаване на устойчива 
здравословна среда за развитие на девойките чрез спорт и неформално 
образование. 

 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Българското правителство ще продължи своите действия в посока 

на изграждане на механизми за защита на правата на българските 
граждани. Ще продължи да полага усилия за укрепване и разширяване 
на гаранциите за упражняване на тези права, каквито са вътрешните 
правни актове и ратифицираните по съответния ред международни 
съглашения и договори.  

В процеса на присъединяване към Европейския съюз ще продължи 
развиването и усъвършенстването на материята за равнопоставеността 
на мъжете и жените и създаването на условия българската жена да 
намери пълна реализация на своя потенциал като равноправен участник 
във сички сфери на обществения, икономическия и политически живот в 
България.  
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