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агрономия и лесовъдство
agronomy and forestry
животновъдство и ветеринарна медицина
stock-breeding and veterinary medicine
обществени науки
social sciences
педагогика
pedagogics
правни науки
legal studies
филология
philology
машинни науки
mechanical sciences
икономически науки
economics
изкуствознание и изкуства
art studies and arts

1

14
2

13

0

13
2

12

0

14
2

13

0

14
5
2

9
2

12

2

12
5

10

4

11

1

11
7
5
5

8
8
10

0

15

0

15
5

10

29  
Аграрен университет, Пловдив
Академия за музикално и
танцово изкуство, Пловдив
Академия на МВР
Бургаски университет
Великотърновски университет
Висше транспортно училище
Висше строително училище, София
Военна академия
Военноморска академия, Варна
Държавна музикална академия
Икономически университет, Варна
Лесотехнически университет, София
Медицински университет, Пловдив
Медицински университет, Варна
Медицински университет, Плевен
Медицински университет, София
Минно-геоложки университет, София
Национален военен университет,
Велико Търново
Национална академия за театрално и
филмово изкуство
Национална спортна академия
Национална художествена академия
Пловдивски университет
Русенски университет
Софийски университет
Специализирано висше училище по
библиотекознание и информационни
технологии, София
Стопанска академия, Свищов
Технически университет, Варна
Технически университет, Габрово
Технически университет, София
Тракийски университет, Стара Загора
Университет за национално и световно
стопанство, София
Университет по архитектура,
строителство и геодезия, София
Химико-технологичен и металургичен
университет, София
Шуменски университет
Югозападен университет, Благоевград

Agrarian University, Plovdiv
Academy of Music, Dance and
Fine Arts, Plovdiv
Ministry of Interior Academy
University of Bourgas
Veliko Turnovo University
Higher School of Transport
Civil Engineering Higher School, Sofia

Ректори на държавни университети
Rectors of State Universities

Defence and Staff College
Naval Academy, Varna
State Academy of Music
University of Economics, Varna
University of Forestry, Sofia
Medical University, Plovdiv
Varna University of Medicine
Pleven Medicine University
Medical University, Sofia
University of Mining and Geology, Sofia
National Military University,
Veliko Turnovo
National Academy of Theatre
and Film Arts
National Sports Academy, Sofia
National Academy of Arts
University of Plovdiv
University of Rousse
Sofia University
Specialized Higher School of Library
Science and Information
Technologies, Sofia
Academy of Economics, Svishtov
Technical University, Varna
Technical University of Gabrovo
Technical University of Sofia
Trakia University, Stara Zagora
University of National and World
Economy, Sofia
University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia
The University of Chemical Technology
and Metallurgy, Sofia
University of Shoumen
South-West University, Blagoevgrad
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Лидери и ръководства на парламентарно представените политическите партии и коалиции

Коалиция за България
Coalition for Bulgaria

Национално движение Симеон Втори
National Movement Simeon II

Българска социалистическа партия/ Bulgarian Socialist Party
2                    13
Партия “Български социалдемократи”/ Bulgarian Social Democrats
2                      1           
Политическо движение “Социалдемократи”/ Political Movement “Social Democrats”
3                    10
Партия “Движение за социален хуманизъм”/ Movement for Social Humanity Party
0                    13
Партия “Рома”/ Roma Party
*
*
Комунистическа партия на България/ Communist Party of Bulgaria
*
*
Български земеделски народен съюз “Александър Стамболийски”
Bulgarian Agrarian People’s Union “Alexander Stambolijski”
3                    10
Зелена партия в България/ Green Party in Bulgaria
1                      8

Ръководство
Leadership
1                    6
Политически съвет
Political Council
7                    18

Движение за права и свободи
Movement for Rights and Freedoms

Централно оперативно бюро
Central Operational Bureau
3                    12
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Leaders and Leadership of Parliamentary Represented Political Parties

Коалиция “Атака”
“Ataka” Coalition

Национално движение за
спасение на отечеството
National Movement for
Salvation of the Fatherland
*                    *
Българска националнопатриотична партия
Bulgarian National
Patriotic Party
*                    *

Коалиция “Обединени демократични сили”
Coalition “United Democratic Forces”

Политическа партия
“Демократи за силна България”
Political Party
“Democrats for Strong Bulgaria”

Съюз на демократичните сили
Union of Democratic Forces
1                    9
Демократическа партия/ Democratic party
2                    14
Движение “Гергьовден”/ Movement “Gergiovden”
1                    4
Национално сдружение БЗНС
National Association “Bulgarian Agrarian People’s Union”
*                    *
Политическа партия “ДРОМ”
Political Party “DROM”
*                    *

Национално ръководство
National Leadership
3                    9

Коалиция
“Български народен съюз”
Coalition
“Bulgarian People’s Union”

Съюз на свободните демократи
Union of Free Democrats
4                    11
Български земеделски народен съюз –
Народен съюз
Bulgarian Agrarian People’s Union –
People’s Union
2                    9
ВМРО–Българско национално движение
VMRO–Bulgarian National Movement
 1                    10
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Из Закона за защита срещу дискриминацията
(Обн., ДВ, бр.86 от 30.09.2003 г., в сила от 1.01.2004 г.)
Чл. 38. Държавните и обществените органи и органите
на местното самоуправление провеждат политика
за насърчаване на балансираното участие на жени и
мъже, както и за представителното участие на лица,
принадлежащи към етнически, религиозни и езикови
малцинства, в управлението и вземането на решения.
Чл. 39. (1) Ако кандидатите за заемане на длъжност
в администрацията са равностойни по отношение
на изискванията за заеманата длъжност, държавните
и обществените органи и органите на местното
самоуправление назначават кандидата от по-слабо
представения пол до постигането на най-малко 40процентно представителство от него в съответните
административни звена.
(2) Алинея 1 се прилага и при определянето на
участниците или членовете в съвети, експертни работни
групи, управителни, съвещателни или други органи,
освен когато тези участници се определят чрез избор.
Из Цели на ООН на хилядолетието за развитие
Цел 3 “Насърчаване равенството между жените и
мъжете и овластяване на жените”
Втората конкретна адаптирана цел за България е:
„Осигуряване на участие на жените в управлението”.
Показателят е делът на депутатските места, заемани от
жени в парламента и общинските съвети до 2015 г. да
достигне 40%.
Из Платформата за действие, приета на Четвъртата
световна конференция на ООН за жените (Пекин, 15
септември 1995 г.), подписана от Правителството на
Република България
181. Всеобщата декларация за правата на човека гласи,
че всеки има право да участва в правителството на
своята страна. Овластяването и автономността на жените
и подобряването на социалното, икономическото и
политическото им положение е от съществено значение

за постигането на прозрачно и отговорно управление и
администрация и устойчиво развитие във всички области
на живота. (...) Постигането на целта за равнопоставено
участие на жените и мъжете във вземането на решения
ще осигури баланс, който отразява по-точно състава на
обществото и е необходим за укрепване на демокрацията и
подпомагане на правилното й функциониране. (...)
Действия, които трябва да се предприемат:
190. От правителствата:
(а) Ангажимент да се постави цел за постигане на баланс
между половете в правителствените органи и комитети,
както и в органите на публичната администрация и
съдебната система, включително, inter alia, залагане на
специфични цели и прилагане на мерки за съществено
повишаване броя на жените за постигане на равно
представителство на жените и мъжете, ако е необходимо
чрез утвърдителни действия, на всички постове в
правителството и в публичната администрация;
(б) Предприемане на мерки, включително, където е
целесъобразно, и в избирателната система, които насърчават
политическите партии да включват жени на изборни и на
неизборни обществени постове в същите пропорции и на
същите нива като мъжете; (...)
(д) Мониторинг и оценка на напредъка в представителността
на жените чрез редовно събиране, анализ и разпространение
на количествени и качествени данни за жените и мъжете на
всички нива на различните позиции за вземане на решения в
обществения и частния сектор и ежегодно разпространение
на данните за броя на жените и мъжете, назначени на
различни равнища в правителствата; осигуряване на равен
достъп на жените и мъжете до всички обществени постове
и създаване на механизми в рамките на правителствените
структури за наблюдение на напредъка в тази област; (...)
191. От политическите партии:
(а) Преглед на партийните структури и процедури за
премахване на всички пречки, които представляват пряка
или непряка дискриминация срещу участието на жени;
(б) Разработване на инициативи, които дават възможност на
жените да участват пълноценно във вътрешните структури,
определящи политиката, и в процесите на излъчване на

кандидати за назначение и при избори;
(в) Включване на въпроси, свързани с пола, в техния
политически дневен ред и предприемае на мерки, които
гарантират, че жените имат възможност да участват в
ръководството на политическите партии наравно с мъжете.
192. От правителствата, националните органи, частния
сектор, политическите партии, професионалните съюзи,
работодателските организации, изследователските и
академичните институции, подрегионалните и регионалните
органи и неправителствените и международните организации:
(а) Предприемане на утвърдителни действия за постигане на
критична маса от жени лидери, директори и управители на
стратегически постове за вземане на решения;
(б) Създаване или укрепване, където е целесъобразно, на
механизмите за мониторинг на достъпа на жените до високите
нива за вземане на решения;
(в) Преглед на критериите за наемане и назначаване в
консултативни органи и в органи за вземане на решения,
както и за повишение, за да се гарантира, че тези критерии са
уместни и не дискриминират жените; (...)
(д) Разработване на комуникационни стратегии за насърчаване
на обществения дебат върху новите роли на мъжете и жените
в обществото и в семейството; (...)
(ж) Разработване на програми за кариерно развитие за жените
от всички възрасти, включващи планиране на кариерата,
проследяване на кариерното развитие, менторство, обучение,
квалификция и преквалификация. (...)
Бележки: Основен източник за данните и снимките, използвани в
настоящата публикация, са съществуващите официални Интернет
страници на представените институции. Издателите не носят
отговорност за грешки или пропуски. Данните, доколкото ни е
известно, са правилни и достоверни към 1 декември 2005 г., освен
в посочените по-долу изключения. Данните за парламентарно
представените партии и коалиции са съгласно решенията за
регистрация на Централната избирателна комисия за участие в
изборите за 40 народно събрание. Данните за общинските съветници
са от изданието “Местни органи на управление в Република
България”, 2004 г. на Националния стятистически институт. Данните
за съдебната система са взети от доклада „Индексът на съдебната
реформа в България, април 2004 г.”, разработен от Правната
инициатива за Централна Европа и Евразия на Американската
асоциация на юристите (ABA/CEELI). Символът * показва липсваща
информация за съответните структури, която не е отразена в
съотношенията.

  
From: The Law on Protection against Discrimination
improvement of women’s social, economic and political status
Promulgated, the State Gazette, No. 86 of 30 September 2003, is essential for the achievement of both transparent and
entry into force 1 January 2005
accountable government and administration and sustainable
development in all areas of life. (...) Achieving the goal of
Article 38
equal participation of women and men in decision-making
The state and public bodies and the bodies of local selfwill provide a balance that more accurately reflects the
government shall conduct a policy to encourage the
composition of society and is needed in order to strengthen
balanced participation of women and men, as well as for the
democracy and promote its proper functioning. (...)
representative participation of persons belonging to ethnic,
religious or language minorities in the governance and the
Actions to be taken
decision-making.
190. By Governments:
Article 39
(a) Commit themselves to establishing the goal of gender
(1) If the candidates for a position in the administration are
balance in governmental bodies and committees, as well as in
equivalent in view of the requirements for occupying the
public administrative entities, and in the judiciary, including,
position, the state and public bodies and the bodies of local
inter alia, setting specific targets and implementing measures
self-government shall employ the candidate of the under
to substantially increase the number of women with a view
represented sex until the achievement of a 40% representation
to achieving equal representation of women and men, if
in the respective administrative units.
necessary through positive action, in all governmental and
(2) Paragraph 1 shall apply also in the selection of participants public administration positions;
or board members, expert working groups, governing,
(b) Take measures, including where appropriate, in electoral
counsellor or other bodies, unless those participants are
systems that encourage political parties to integrate women
determined my means of election.
in elective and non-elective public positions in the same
proportion and levels as men.; (...)
(e) Monitor and evaluate progress on the representation
From: the United Nations Millennium Development Goals
of women through the regular collection, analysis and
Goal 3: Promote Gender Equality and Empower Women
dissemination of quantitative and qualitative data on women
and men at all levels in various decision-making positions
The second specific adapted target for Bulgaria for Goal 3:
in the public and private sectors, and disseminate data on
Promote Gender Equality and Empower Women, is: Ensure
the number of women and men employed at various levels in
the participation of women in governance. The indicator
Governments on a yearly basis; ensure that women and men
is “Women share in the number of parliamentarians in the
have equal access to the full range of public appointments
National Assembly and in Municipal Councils by 2015 to be
and set up mechanisms within governmental structures for
40%.
monitoring progress in this field; (...)
191. By political parties:
(a) Consider examining party structures and procedures to
remove all barriers that directly or indirectly discriminate
against the participation of women;
(b) Consider developing initiatives that allow women to
181. The Universal Declaration of Human Rights states that
participate fully in all internal policy making structures and
everyone has the right to take part in the Government of his/her appointive and electoral nominating processes;
country. The empowerment and autonomy of women and the
(c) Consider incorporating gender issues in their political
From: The Beijing Platform For Action, adopted by the
Fourth World Conference On Women, 15 September 1995,
signed by the Government of the Republic of Bulgaria

agenda taking measures to ensure that women can
participate in the leadership of political parties on an equal
basis with men.
192. By Governments, national bodies, the private sector,
political parties, trade unions, employers’ organizations,
research and academic institutions, sub-regional and
regional bodies, and non-governmental and international
organizations:
(a) Take positive action to build a critical mass of women
leaders, executives and managers
in strategic decision-making positions;
(b) Create or strengthen, as appropriate, mechanisms to
monitor women’s access to senior levels of decision-making;
(c) Review the criteria for recruitment and appointment
to advisory and decision-making bodies and promotion to
senior positions to ensure that such criteria are relevant and
do not discriminate against women; (...)
(e) Develop communications strategies to promote public
debate on the new roles of men and women in society and in
the family (as defined in paragraph 30); (...)
(g) Develop career advancement programmes for women of
all ages that include career planning, tracking, mentoring,
coaching, training and retraining; (...)

Notes: The main sources of information for the data and the pictures,
used in this publication, are the official web sites of the presented
institutions, where available. The publishers cannot accept responsibility for errors or omissions. All details are, to the best of our
knowledge, true and correct as of 1 December 2005, except in the
data given below. The data for the parliamentary represented political parties and coalitions is according to the decisions for registration for participation in the elections for 40 National Assembly
of the Central Electoral Commission. The data for the municipal
councilors is from the publication “Local Authorities in the Republic
of Bulgaria”, 2004 of the National Statistical Institute. The data for
the judiciary is from the report “Judicial Reform Index in Bulgaria,
April 2004”, developed by the American Bar Association’s Central
European and Eurasian Law Initiative (ABA/CEELI). The symbol *
indicates missing information for the relevant structures, which is not
reflected in the proportions.

