ПРОТОКОЛ № 1/2017 г.
от редовно заседание на Националния съвет по равнопоставеността на жените и
мъжете към Министерски съвет
17 юли 2017 г., 14:00 ч., зала 5, Министерство на труда и социалната политика
На заседанието присъствахa следните постоянни членове (упълномощени
лица) на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към
Министерски съвет:
Г-жа Ирена Георгиева (заместник-министър на туризма), г-н Юрий Щерк (заместник –
министър на външните работи), г-жа Светлана Йорданова (заместник-министър на
здравеопазването), г-жа Ваня Колева (заместник-министър на младежта и спорта), г-н
Атанас Запрянов (заместник-министър на отбраната), г-жа Офелия Кънева (председател
на ДАЗД), Христина Христова (съветник в политическия кабинет на заместник
министър-председателя по икономическата и демографска политика), г-жа Весела
Караиванова (подуправител на НОИ), г-н Валери Йорданов (главен секретар на ДАБМС), г-жа Янка Такева (КНСБ), Христо Начков (КЗД), г-жа Десислава Иванова
(НКБТХ), г-жа Любка Георгиева (КТ „Подкрепа“), г-жа Антоанета Василева
(Асоциация Анимус), г-жа Геновева Тишева (БЦДИ), г-жа Благовеста Борчева (МОН),
г-н Юлиян Миланов (МТ), г-жа Мариана Драганова (БАН), г-жа Николина Симеонова
(МЗХГ), г-жа Боряна Томова (МВР), г-жа Станимира Хаджимитова (Фондация
„Джендър проект в България“), г-жа Гергана Куцева (Български фонд за жените), г-жа
Магдалена Костова (НСИ), г-жа Елена Кръстева (Алианс за защита от насилие
основано на пола), г-жа Геновева Ненова (МВнР), г-жа Любомира Димитрова (МВнР),
г-жа Мира Чиприянова (МИ), г-жа Вяра Атанасова (МТИТС), г-жа Милена Атанасова
(АМС), г-жа Даниела Бащавелова (Омбудсман на РБ), г-жа Мая Тинчева (ДАЗД), г-жа
Станислава Атанасова (МРРБ), г-жа Десислава Енчева (УНИЦЕФ България), г-жа
Силва Хачерян (МК), г-жа Емилия Станева (СЕМ), г-жа Ирена Тимчева (ММС) и г-жа
Екатерина Попова (МОСВ).
Присъствали от МТСП: г-н Бисер Петков, министър на труда и социалната политика,
г-жа Росица Димитрова, заместник – министър на труда и социалнат политика, г-н
Мишел Гутсузян (МТСП), г-жа Ирина Иванова – началник на отдел РВАСП, г-жа Ани
Евгениева – главен експерт, г-ца Петя Александрова, младши специалист в дирекция
ЕВМС.
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Първото за 2017 г. редовното заседание на Националния съвет по
равнопоставеността на жените и мъжете към Министерски съвет, наричан по-долу
„Съвета“, беше открито от г-н Бисер Петков, министър на труда и социалната
политика и председател на НСРЖМ.

Той приветства с „Добре дошли“ новите

членове на Националния съвет, с пожелание за много здраве и сили за справяне с
предстоящите предизвикателства в областта на равнопоставеността на жените и мъжете
в България. Г-н Петков сподели виждането, че равенството между половете като
основен принцип и обща ценност на ЕС е от ключово значение за постигане на
социална справедливост и сближаване, устойчив, интелигентен и приобщаващ
икономически

растеж.

Той

спомена,

основните

постижения

в

сферата

на

равнопоставеността, като постави акцент върху приетия през миналата година Закон за
равнопоставеност на жените и мъжете, който регламентира институционалния
механизъм за равнопоставеност на жените и мъжете в България и е още една стъпка
напред към видимата промяна.
Г-н Петков информира членовете на Съвета за предстоящото подписване на
Трио декларацията в областта на равнопоставеността на жените и мъжете на 19 юли
2017 г. в Талин, Естония, в която са включени и основните приоритети на България. В
този контекст МТСП ще разчита на всички членове на Съвета за генериране на идеи за
междуинституционално

взаимодействие,

включително

с

участието

на

неправителствените организации, за да представим достойно България по време на
Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.
Той отбеляза, че целенасоченото намаляване на разликите в заплащането по пол при
положен равностоен труд, реализацията на жените на пазара на труда, премахването на
бариерите пред кариерното им израстване и активния принос както на жените, така и на
мъжете на всички равнища в обществения, икономическия и политическия живот, ще
ни доведат по-близо до постигането на равенство де факто.
Г-н Петков представи дневния ред на заседанието на Съвета и го предложи за
гласуване:


Откриване на заседанието



Представяне на новите членове на Националния съвет; Представяне на

напредъка в политиките в сферата на равнопоставеността на жените и мъжете;


Приоритети и дейности в областта на равнопоставеността на жените и

мъжете по време на Българското председателство на Съвета на ЕС
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Декларация на ТРИОТО в областта на равнопоставеността на жените и



Предстоящи дейности на национално ниво до края на 2017 г.



Разни



Дискусия

мъжете

Предложеният дневен ред беше приет единодушно. Г-н Петков даде думата на
г-жа Ирина Иванова, началник на отдел РВАСП в МТСП и секретар на НСРЖМ. Тя
поздрави членовете на Съвета и благодари за отделеното време да присъстват на
първото заседание на Съвета в новия му състав, на което те ще бъдат запознати с
постигнатия напредък в областта на равнопоставеността на жените и мъжете, ще бъдат
запознати с предстоящите приоритети и ангажименти по време на Българското
председателство и на национално ниво. Тя подчерта, че се надява на конструктивен
диалог и добри резултати от днешното заседание, каквито се постигат между
съмишленица.
Г-жа Иванова даде думата на г-жа Росица Димитрова, заместник-министър
на труда и социалната политика, която да информира Съвета за постигнатия напредък
в изпълнението на политиките в сферата на равнопоставеността на жените и мъжете.
Г-жа Димитрова открои реализираните ключови инициативи за засилване на
ангажиментите по изпълнението на политиката по равнопоставеност на жените и
мъжете и националния институционален механизъм, като:
 Приетия Закон за равнопоставеност на жените и мъжете;
 Актуализирането

на

Националната

стратегия

за

насърчаване

на

равнопоставеността на жените и мъжете с хоризонт до 2020 г. с индикатори за
нейното изпълнение;
 Новият Правилник за устройството, организацията и дейността на жените и
мъжете към МС, който е синхронизиран с текстовете на Закона за
равнопоставеността на жените и мъжете.
Тя подчерта не само значението на консултативната и координираща роля на
Националния съвет в процеса на постигнатия напредък, но и високопрофесоналната
експертиза обмена на добри практики в рамките на Съвета. Въпреки, че редица сектори
са се откроили като феминизирани, необходимо е да се вземат решения най-високо
ниво, които да доведат до видими резултати в тези от тях, в които са налице дисбаланси
по пол.
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В заключение, изрази подкрепата си за приоритета „Жените в дигиталния свят“,
предложен от отдел РВАСП и пожела успех на всички в съвместната им работа.
Г-н Бисер Петков даде думата на г-жа Ирина Иванова да представи
Декларацията на ТРИОТО в областта на равнопоставеността на жените и мъжете, както
и приоритетите на Естония, България и Австрия.
Г-жа Иванова изложи общата визия на председателското трио, според която
ще се осигури приемственост в работата и преговорите, започнати от предходните
председателства за насърчаване на равенопоставеността между половете; ще се
насърчават дискусии във всички подходящи форуми, включително Съвета по заетост,
социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (EPSCO) и ще се
насърчава обмена на добри практики и други действия, свързани с равенството между
половете. Тя добави, че председателското трио ще се стреми към реализиране на
няколко общи цели, като:


Връщане на

равнопоставеността на половете в списъка

на

приоритетите на ЕС, особено чрез засилване и институционализиране на дискусиите;


Подкрепа за системното и ефективно сътрудничество между

държавите-членки и Европейската комисия по въпросите и политиките за
равенството между половете, по-специално чрез провеждане на заседания на Групата
на високо ниво по въпросите на равенството между половете и наблюдение на
напредъка, особено чрез внасяне на проекта на Заключенията на Съвета относно
равенството между половете;


Укрепване на равенството между

половете във всички области на

политиката, особено чрез включването муе в дискусиите на високо ниво и в
предложените политически документи;


Увеличаване на усилията за постигане на еднаква икономическа

независимост, по-специално чрез активно водене на дискусии относно създаването на
силни и стабилни политики за подпомагане на по-равнопоставеното споделяне на
отговорностите между жените и мъжете при полагането на грижи;


Ускоряване на усилията за премахване на насилието, основано на

пола, особено чрез по-нататъшната работа за присъединяване от страна на
Европейския съюз към Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с
насилието над жени и домашното насилие;
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равенството

Разглеждане
между

на

въздействието

половете,

особено

чрез

на

дигитализацията

водене

на

дискусии

върху
относно

потенциалните ползи и свързаните с тях предизвикателства.
Г-жа Иванова добави, че в контекста на тези цели Председателствата на
Естония, България и Австрия ще предприемат конкретни действия, като представи в
детайли ключовите дейности на трите председателства.
ЕСТОНИЯ предвижда организирането и изпълнението на следните
дейности:


Неформална среща на министрите по заетостта, социалните въпроси,

семейството и равенството между половете, с фокус върху равновесието между
професионалния и личния живот в променящия се свят на работа и семейства и
справяне с необходимостта от равноправно споделяне на отговорностите между жените
и мъжете по отношение на грижите ще бъде организирана в Талин на 19-20.07.2017;


Заседание

на

Групата

на

високо

ниво

по

въпросите

на

равнопоставеността на половете ще бъде домакинствано в Талин на 7- 8.09.2017;


Сътрудничество с Европейския институт за равенство на половете (EIGE)

за стартиране на третото издание на Индекса за равнопоставеност на половете в
Брюксел на 11.10.2017;


8-ят

Годишен

форум

на

хартите

за

разнообразието

на

ЕС"Многообразието и лидерството в един свят в постоянна промяна“, Естонският
център за правата на човека в Талин на 6-7.11.2017;


Семинар на тема: "Борба против дигиталното насилие срещу жените",

Брюксел, 05.12.2017;


Ще бъде внесен проект на заключения на Съвета относно сегрегацията

на половете в областта на висшето и професионалното образование, обучението и
пазара на труда и връзките между разликата в заплащането на жените и мъжете и
сегрегацията по пол, въз основа на последващия доклад на ЕИРП по Пекинската
платформа (Заключения ще бъдат приети от EPSCO през декември 2017 г.);


Дискусиите по пакета за равновесието между професионалния и

личния живот ще бъдат задълбочени, по-специално относно предложената
Директива за равновесие между професионалния и личния живот на родителите и
лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18 / ЕС на Съвета в работната
група по социалните въпроси;
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Дискусиите

относно

заключението

на

Европейския

съюз

по

Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и
домашното насилие ще бъдат задълбочени в Работната група по основните права,
гражданските права и свободно движение на хора;
Г-жа Иванова очерта накратко планираните дейности в областта на
равнопоставеността на жените и мъжете в рамките на Българското председателството и
поясни, че те ще бъдат представени в детайли от г-жа Ани Евгениева, експерт в отдел
РВАСП в следващата точка от дневния ред. Основните ангажименти на БЪЛГАРИЯ,
вкл. в текста на Трио декларацията са следните:


Провеждане на заседание на Групата на високо ниво по въпросите на

равнопоставеността на половете, което ще бъде домакинствано от София в периода
31.01-01.02.2018 г.;


Сътрудничество с Европейския институт по равенство на половете

(ЕИРП) с фокус върху темата „Жените в дигиталния свят“;


Представяне на темата за участието на жените в областта на

дигитализацията на всички подходящи събития по време на Българското
председателство;


Работа по пакета за равновесието между професионалния и личния

живот, особено по предложената Директива за равновесие между професионалния и
личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива
2010/18 / ЕС;


Организиране на съпътстващо събитие по време на 62та сесия на

Комисията за статута на жените на ООН през март 2018 г. в Ню Йорк. Тя подчерта, че е
стартирала процедура по обсъждане на възможностите за провеждане на такова
събитие и сподели, че разчитаме основно на съдействието и подкрепата на колегите от
Министерството на външните работи.
Преди да премине към планираните от Австрия дейности, г-жа Иванова
предостави аргументите за избора на приоритета на Българското председателство, а
именно „„Жените в дигиталния свят“. Идеята за избора на темата се основава на
последните данни на Евростат, според които България е на първо място в Европейския
съюз по дял на жени и момичета в сектор "Информационни и телекомуникационни
технологии" с 27,7 на сто при среден процент за ЕС от 16,1 на сто. На първо място сме
и по дял на жените ИТ специалисти, които са близо 30 %, при 16 на сто средно за
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страните от Европейския съюз. Според Евростат тази тенденция в България се
наблюдава от 2014 г. насам. Професионалното участие на жените в ИТ сектора е
съпроводено със своите специфични предизвикателства и перспективи, но безспорно е,
че с участието си в този преобладаващо мъжки сектор, жените реално допринасят за
развитието на модерното общество. А темата за дигиталните компетентности
придобива все по-голяма актуалност в контекста на успешното справяне с
предизвикателствата на съвременното общество. Тя добави, че технологичните
промени продължават да трансформират пазара на труда, като предлагат нови
възможности за работа, но крият и потенциални рискове за тези, които са по-малко
квалифицирани в областта на информационните и комуникационните технологии.
Този сегмент от пазара на труда придобива все по-голямо значение и поради
възможността да рефлектира пряко върху постигането на целите на Стратегията Европа
2020 за 75 % ниво на заетост на жените и мъжете (като се има предвид, че нивото на
заетост при жените е по-ниско от това на мъжете).
Г-жа Иванова отбеляза, че в процеса на обсъждане на темата на ниво ЕК и
ЕИРП, тя е била приета с ентусиазъм по редица причини, като не на последно място е
тази, че до настоящия момент нито едно председателство не се е фокусирало върху
подобен

приоритет.

Затова,

чрез

използване

на

различни

възможности

за

взаимодействие с всички заинтересовани страни и при силен национален ангажимент
за извеждане на преден план на добрите практики и резултати, приносът на
Българското председателство по темата би могъл да бъде високо оценен. Разчитаме на
членовете на НСРЖМ за идеи и подкрепа и се надяваме Българското председателство
да предостави платформа за дискусии и обмен на практики по темата с оглед
подобряване на конкурентоспособността на ИТ компаниите, увеличаване броя на
жените в технологиите и инженерните специалности, стимулиране на кариерното им
развитие, подобряване на научните изследвания в областта на технологиите и
трансформиране на представите за ролята на жените в тази област.
Г-жа Иванова очерта накратко и планираните за изпълнение от Австрия
дейности:


Отворен и ориентиран към бъдещето диалог за равенството между половете,
австрийското председателство ще се фокусира върху темата "Младежта и
равенството между половете".



Проект на заключения на Съвета относно младежта и равенството между
половете, който ще бъде внесен за приемане от EPSCO;
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Заседание на Групата на високо ниво по въпросите на равенството между
половете, което ще бъде проведено във Виена в началото на септември 2018 г.;



Провеждане на неформална среща на министрите за равенство на половете в
края на септември 2018 г.



Провеждане

на

конференция,

посветена

на

темата:

"Младежта

и

равенството между половете" за бъдещите приоритети в работата по
равнопоставеността на половете, за да се засили ефективното им прилагане.
Г-жа Ирина Иванова благодари за вниманието и даде думата на г-жа Ани
Евгениева, главен експерт в отдел РВАСП в МТСП и член на секретариата на НСРЖМ
да представи предстоящите дейности на национално ниво до края на 2017 г. в сферата
на равнопоставеността на жените и мъжете.
Г-жа Ани Евгениева представи детайлите по предстоящите дейности и
инициативи, свързани с изпълнението на ангажиментите по Трио декларацията. Тя
очерта основните от тях, като:


Организиране и провеждане на работно посещение в България на

представители на Европейския институт за равенство на половете, Вилнюс, Литва,
с оглед обсъждане на параметрите на Доклада по приоритета „Жените в дигиталния
свят“, което ще бъде проведено на 1 август 2017 г. в МТСП. Тя добави, че целта на
посещението на представителите на ЕИРП е обсъждане на възможностите на
Института за подкрепа на България по време на председателството на Съвета на
Европейския сьюз, чрез осигуряване на информация и данни по въпроси, свързани с
равнопоставеността между половете. Основните теми на дискусия по време на срещите
ще бъдат: Председателството на България на Съвета на Европейския съюз,
равнопоставеността на половете, насилието над жени и домашното насилие, както и
Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и
домашното (т.нар. Истанбулска конвенция). В рамките на посещението, МТСП
инициира организирането и провеждането на групови срещи на представителите на
Института с експерти от Министерство на труда и социалната политика, Министерство
на правосъдието, Министерство на образованието и науката, Комисия за защита от
дискриминация и представители на неправителствени организации, членове на
Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете. Изпратени са официални
писма до всички. В срок до 20.07. очакваме да получим номинациите на лицата, които
ще вземат участие в работните срещи.
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Предстои изготвянето на официалното искане до Европейския

институт по равнопоставеност между половете за изготвянето на подкрепящия
председателството ни през първия семестър документ, в сътрудничество с
Европейската комисия.


Подготовка на заседанието на Групата на високо ниво по джендър

мейнстрийминг съвместно със Секретариата на групата от отдел „Равнопоставеност
между половете“ на Европейската комисия, което ще се състои на 31 януари-1
февруари 2018 г. в НДК. Г-жа Иванова добави, че това е сериозно предизвикателство за
отдел РВАСП, защото ще бъдем домакини и водещи на дискусиите с колегите от
всички държави-членки на ЕС за европейските измерения на равнопоставеността на
жените и мъжете, изработването на позицията на ЕС за участието в 62-рата сесия на
Комисията по статута на жените към ООН, която всяка година се провежда в
продължение на две седмици през м. март в Ню Йорк и фокусира световното внимание
по най-актуалните за разрешаване проблемни области в областта на правата на жените,
които ще бъдат поставени в дневния ред съвместно с ЕК;


Подготовка съвместно с МВнР на съпътстващо събитие с фокус „Жените

в дигиталния свят“ по време на 62–рата сесия на Комисията по статута на жените към
ООН в Ню Йорк. Към момента текат консултации с колегите от МВнР по
организацията на събитието;


Изготвяне на Проект на Заключения на Съвета по темата от страна на

Българското председателство, които да бъдат обсъдени на заседание на Работната група
по социални въпроси и приети от Съвета по заетостта, социалната политика,
здравеопазването и потребителските въпроси (EPSCO), през м. юни 2018 г.;


Участие във всички подходящи събития по време на Председателството,

свързани с дигитализацията и възможности за нови работни места, на които да се
представи ситуацията в България и добри практики относно участието на жените в
сферата на информационните технологии. Г-жа Евгениева добави, че вече има заявка за
участие в едно от двете основни събития на министерството на труда и социалната
политика по време на Българското председателство, а именно международната
конференция „Бъдещето на труда“, която ще се проведе на 21-22 март 2018 г. в София.
Г-жа Евгениева добави, че освен тези дейности и инициативи произтичащи от
ангажиментите по Трио декларацията, паралелно с това, отдел РВАСП работи и по
националните ангажименти в областта на равнопоставеността на жените и мъжете.
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Приключена е работата по Доклада по равнопоставеността за 2016 г., който
предстои да бъде изпратен до членовете на Съвета за разглеждане и съгласуване. Тя
добави, че паралелно с това протича и работата по текста на Доклада за постигнатия
напредък по изпълнение на Плана за действие за изпълнение на заключителните
препоръки към Република България, отправени от Комитета на ООН за
премахване на дискриминацията по отношение на жените (CEDAW), който беше
приет през 2013 г.;
След приключването на работата по двата доклада предстои стартиране на
разработването

на

Национален

план

за

действие

по

изпълнението

на

Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността между жените и
мъжете 2016-2020 г.
Г-жа Евгениева информира членовете на НСРЖМ, че в изпълнение на чл. 16 от
Закона за равнопоставеност на жените и мъжете, в МТСП беше създадена
междуведомствена работна група за изготвяне на условия и ред за получаване на
отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по
равнопоставеност на жените и мъжете. Като резултат, бяха разработени проект на
условия и ред за получаване на отличителен знак, които предстои да бъдат съгласувани
в рамките на Националния съвет. Предвиждаме първото събитие по връчването на
отличителния знак да се осъществи на заседание на Националния съвет на/около 26
април 2018 г., датата на приемане на Закона за равнопоставеност на жените и мъжете.
Г-жа Евгениева постави акцент върху работата с националните координатори
по равнопоставеност на жените и мъжете, като припомни, че след приемането на
Закона за равнопоставеност на жените и мъжете, бяха определени служители на
централните и териториалните органи на изпълнителната власт, които да изпълняват
функциите на координатори по равнопоставеност на жените и мъжете в секторите, в
които работят. Г-жа Евгениева обърна внимание, че в раздадените папки има списъци
на определените координатори и помоли, като помоли членовете на НСРЖМ да ги
разгледат и в случай че има промени на лицата, които ще изпълняват тази функция, да
информират МТСП за това с официално писмо. Г-жа Евгениева информира членовете
на Съвета, че предстои изпращането на писма до институциите за регламентиране на
ангажиментите на координаторите в длъжностните характеристики на експертите,
изпълняващи тези функции или те да им бъдат възложени със заповед, в зависимост от
оперативното решение на ръководителя на съответната институция.
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Предвид това, че координаторите от областните администрации се въведоха със Закона
за равнопостаеността на жените и мъжете и все още не са въведени в политиката, се
търсят възможности за провеждане на специализирано обучение на областно ниво. Тя
припомни, че координаторите на национално ниво вече са преминали такива обучения,
включително надграждащи, но въпреки това, потребностите за продължаването им са
все още актуални. В тази връзка е направено предложение за инициатива за изграждане
на мрежа от обучени координатори, която да бъде включена в Националния план по
Комуникационната стратегия на Република България и се надяваме тя да бъде
одобрена.
Г-жа Янка Такева (КНСБ) поздрави екипа на МТСП за добре подбраната
тема: „Жените в дигиталния свят“ и подчерта, че това е темата на Европа, това е
приоритетна и за МОН (дигитализацията на образователния процес) и за КНСБ. Г-жа
Такева заяви готовност за активно включване, с цел доброто представяне на България
по време на председателството. Тя отправи следните няколко предложения:


Да се разшири екипа по време на срещите с представителите на

Европейския институт по равнопоставеност на половете, да се вкл. представители на
НПО и социалните партньори;


Да бъдат включени НПО-та и синдикатите в процеса на изготвяне на

Доклада за „Жените в дигиталния свят“;


Да се вземе предвид статистиката и на Европейския институт по

равнопоставеност към Конфедерацията на профсъюзите, тъй като се събира различна
статистика и да се види кои данни имат по-голяма тежест;


Темата за младите хора на пазара на труда и образованието да бъде

включена в темите на Българското председателство;
Г-жа Офелия Кънева, председател на ДАЗД изрази мнение, че България
вече е много напред по темата и трябва да добавим адмирации към постигнатото. Тя
предложи да се обмислят възможности за детски и младежки прочит на
равнопоставеността между половете, като се даде възможност на децата и младите
хора да представят своите виждания. Това би могло да бъде чрез представяне на
децата и младежите на международно събитие, в което ДАЗД се ангажира да има
водеща роля. ДАЗД има натрупани опит и добри практики и идеята е България да
провокира Европа с ежедневната си работа по темата.
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Г-жа Ирина Иванова благодари на г-жа Такева и г-жа Кънева за отправените
предложения и потвърди, че МТСП ще търси максимална представителност в
събитията по време на Председателството.
Г-н Юрий Щерк, заместник-министър на външните работи изрази
удовлетворението си от участието в заседанието на Съвета и обсъждането на
постигнатото в работата по Трио декларацията. Той изрази удовлетвореността си от
една от общите цели на Декларацията за завръщането на проблематиката за
равнопоставеността между половете в европейския дневен ред, което е особено
предизвикателство за противопоставяне на радикалните теории за ролята на жената.
Европейското разбиране за ролята на жената в съвременния свят не бива да бъде
поставено

под

съмнение

от

различни

доктрини,

на

които

трябва

да

се

противопоставим. Г-н Щерк заяви, че Министерството на външните работи ще окаже
пълна подкрепа на МТСП в реализиране на дейностите по приоритетната тема
„Жените в дигиталния свят“, като следва да отбележим и предизвикателствата в
киберпространството.
Г-н Бисер Петков благодари за заявената подкрепа.
Г-жа Станимира Хаджимитова, председател на Фондация „Джендър проект
в България“ подкрепи избраната тема и насочи вниманието към проблемите на
младите хора (18-29 г.) и по-специално тези от тях, които нито работят, нито учат, и с
какво биха могли да допринесат за развитието на обществото.
Тя информира, че предстои провеждането на Международна конференция –
Западни балкани и Черноморски регион, на която избраната тема за дигитализацията
би била подходяща. Г-жа Хаджимитова призова членовете на Съвета да подкрепят и
приемането на Стратегията

за женското предприемачество, разработена от

Министерството на икономиката.
Г-жа Геновева Тишева отправи две покани за събития, в които да бъде
включена темата – конференция на тема насилие, обвързана с Истанбулската
конвенция, където темата за дигитализацията би била подходяща; Конференция
относно баланса между личния и професионалния живот, която ще бъде проведена в
Брюксел заедно жените-юристи и социалните партньори.
Г-н Бисер Петков, благодари за предложенията за организиране на съвместни
събития, но обърна внимание на факта, че по време на председателството МТСП е
водеща институция при организирането на 14 събития. Това налага известни
ограничения от страна на МТСП и ясно разграничаване на ангажиментите.
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Г-жа Мира Чиприянова, експерт в Министерство на икономиката – по
отношение на Стратегията за женско предпиемачество са събрани и обобщени всички
предложения и предстои да бъде внесена в МС на следващия ден, заедно с план за
действие. Очаква се да стане факт до края на годината.
Г-жа Светлана Йорданова, заместник-министър на здравеопазването –
Важно е да се повдигне въпроса за насилието над жените, защото според нея през
последните години тази тема е загубила сетивност. Тя предложи, да се помисли за
партньорство по темата за насилието.
Г-н Христо Начков, Комисия за закрила от дискриминация изрази
подкрепата си към казаното от г-жа Тишева и г-жа Йорданова. Той информира, че в
практиката на КЗД нарастват случаите на сексуален тормоз на работното място към
жените и е необходимо да се обърне внимание на това.
Г-жа Ирина Иванова взе отношение по темата за насилието, като един от
елементите на глобалното разбиране за равнопоставеността на жените и мъжете.
Въпреки че МТСП не е водеща институция по отношение на Закона за домашното
насилие, а един от партньорите, темата за насилието винаги е била във фокуса на
МТСП, а отдел РВАСП е инициирал и участвал в редица дейности, включително и по
подготовката за подписването, а и в последствие за ратификацията на Конвенцията. Тя
информира, че Дирекция ПХУРВСП е кандидатствала с проектно предложение по
ОПРЧР „Заедно срещу насилието“, което е одобрено. В следващите две години и
половина предстои изпълнението му в партньорство с АСП. Планирано е провеждане
на изследване и изготвяне на анализ на системата на кризисните центрове в България,
предоставянето на услуги, пропуските и дефицитите и препоръки за подобряване на
системата, организиране и провеждане на 10 надграждащи обучения за специалисти,
работещи по случаи на насилие, организиране и провеждане на национални
конференции и кампании. Също така, предвиждаме в изпълнение на Закона за
равнопоставеността на жените и мъжете, да бъде изградена на система за наблюдение
и мониторинг на равнопоставеността на жените и мъжете, чрез която да се
установяват дисбалансите по пол в различните сектори, да се анализират причините за
това, за да могат да се формулират адекватни временни позитивни мерки, които да се
насочват в областите с дисбаланси за подобряване на положението в тях. Г-жа Иванова
подчерта, че темата за насилието никога не е излизала от фокуса на МТСП и това ще
продължи, защото пред нас предстоят предизвикателствата за подготовката за
ратификация на Истанбулската конвенция и за нейното прилагане. Предстои
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публикуването на обществени поръчки за изпълнението на част от проектните
дейности и призова представителите на НПО - тата да следят процеса и да се включат
в него, защото очакваме техния принос за успешното изпълнение на проекта и за
реалното подобряване на ситуацията.
Г-н Бисер Петков благодари на участниците за отделеното време и
активността и закри заседанието.

Председател на НСРЖМ:
28.07.2017

X
Бисер Петков
Министър на труда и социалната политика
Signed by: Biser Hristov Petkov

Секретар на НСРЖМ:
28.7.2017 г.

X
Ирина Иванова
Началник на отдел РВАСП
Signed by: Irina Tsekova Ivanova

Съгласувал:

28.7.2017 г.

X
Росица Димитрова
Заместник-министър
Signed by: Rositsa Todorova Dimitrova

Протокол № 1 от заседание на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към
Министерски съвет, 17 юли 2017 г.
Стр. 14 от 14

