ПРОТОКОЛ №1/2018 г.
от редовно заседание на Националния съвет по равнопоставеността на жените и
мъжете към Министерски съвет
29 март 2018 г., 10:00 ч., зала 2, етаж 2, МТСП

На заседанието присъствахa следните постоянни членове (упълномощени
лица) на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към
Министерски съвет:
Г-н Бисер Петков (министър на труда и социалната политика и председател на
Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете), г-жа Росица
Димитрова (заместник-министър на труда и социалната политика), г-жа Светлана
Йорданова

(заместник-министър

на

здравеопазването),

г-жа

Ирена

Георгиева

(заместник-министър на туризма), г-жа Весела Караиванова (Подуправител на НОИ), гжа Жана Кадънкова (МЕ), г-жа Теодора Иванова (ДАЗД), г-жа Цветелина Георгиева
(ДАЗД), г-жа Ирена Христова (СЕМ), г-жа Диана Янчева (НСИ), г-н Митко Маринов
(АМС), г-жа Радина Райчева (Омбудсман на РБ), г-жа Добряна Петкова (НКБТХ към
МС), г-жа Пенка Стоянова (ГДНП - МВР), г-н Валери Йорданов (ДАБ-МС), г-жа
Евгения Орлова (МФ), г-жа Десислава Дакова (МРРБ), г-жа Гергана Джугларска
(ММС), г-жа Ива Андонова (МОСВ), г-жа Николина Маджева (МИ), г-жа Мила Видина
(КЗД), г-жа Татяна Предова (МОН), г-жа Николина Симеонова (МЗХГ), г-жа Елена
Трифонова (ФБЦДИ), г-жа Вяра Атанасова (МТИТС), , г-жа Ема Кънчева (МТ), г-жа
Радка Йосифова (КРИБ), г-жа Габриела Йорданова (ИИОЗ-БАН), г-жа Любка
Георгиева (КТ „Подкрепа“), г-жа Надежда Дерменжиева (БФЖ), г-жа Силвия Хачерян
(МК)
Присъствали от МТСП: г-н Мишел Гутсузян, директор на дирекция ВО, г-жа Ирина
Иванова, началник на отдел РВАСП, г-жа Ани Евгениева, главен експерт в отдел
РВАСП и г-жа Кремена Огнянова, главен експерт в отдел РВАСП.
Първото

за

2018

г.

редовно

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.
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Преди официалното откриване на заседанието г-н Петков помоли Секретариата
на НСРЖМ да провери дали има кворум относно присъствието на членовете на
НСРЖМ и техните упълномощени представители.
Съгласно отчетения брой, г-н Петков поясни, че има кворум и откри
официално заседанието.
Министър Петков представи следния дневен ред на заседанието на Съвета:
1. Откриване на заседанието;
2. Представяне на работата на Комисията за разглеждане, оценка на
постъпилите кандидатури по процедурата за връчване на отличителния знак
на

институции/организации

за

значими

постижения

в

ефективното

изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете в
Република България;
3. Представяне на информация за постъпилите кандидатури по процедурата за
връчване на отличителния знак на институции/организации за значими
постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност
на жените и мъжете в Република България;
4. Обсъждане и избор на носители на отличителния знак във всяка категория.
5. Разни.
Предложеният дневен ред беше приет единодушно.
Г-н Петков накратко информира за предприетите от МТСП дейности в рамките
на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, в областта на
равнопоставеността на жените и мъжете.
Г-н Петков постави акцент върху изследването на тема: „Равенство между
жените и мъжете в дигиталния свят“, което МТСП възложи на Европейския институт
за равенство между половете да изготви.Той добави, че резултатите от изследването са
представени

на

заседание

на

Групата

на

високо

ниво

по

въпросите

на

равнопоставеността на жените и мъжете към ЕК, на което България беше домакин.
Заседанието се проведе на 31.01 – 01.02.2018 в гр. София . Според представените от
ЕИРП по време на заседанието данни най-голям е делът на жените сред
професионалистите в областта на ИКТ в България (34%), следван от Румъния (29%).
Министър Петков допълни, че темата за “Жените в дигиталния свят” е била
обект на обсъждане и по време на съпътстващото съвместно събитие на Триото на ЕС,
което се проведе на 12 март 2018 г. в Ню Йорк, в рамките на 62-та сесия на Комисията
на ООН по положението на жените. Той добави, че в това събитие е участвал
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заместник-министър на труда и социалата политика и събитието като част от календара
на Българското председателство също е било много високо оценено.
Г-н Петков добави, че на интернет страницата на министерството, в секция
„Равни възможности“ е публикувано резюме на доклада и информация за проведеното
съпътващо събитие.
Министър Петков акцентира и върху факта, че темата за участието на жените и
мъжете в дигиталната област, от гледна точка на придобиване на умения за реализация
в трансформиращия се пазар на труда, беше поставена и по време на Конференцията на
високо ниво: „Бъдещето на труда: Подход, основан на жизнения цикъл“, която се
провeде на 21-22 март 2018 г., НДК, гр. София. Темата ще бъде включена и в
предстоящите Заключения, които ще се приемат от Съвета по социални въпроси и
заетост (EPSCO) през м. юни т.г.
Г-н Петков уведоми членовете на НСРЖМ, че предстоят още две важни събития,
които са част от календара на Българското председателство. Едното от тях е
Международната конференция на Българския център на жените в технологиите, в
партньорство с МТСП - SHEleader@digital, която ще се проведе на 12 април 2018 г. в
НДК. А другото е неформалната среща на министрите по заетостта и социалната
политика на 17 и 18 април 2018 г., по време на която директорът на Европейския
институт по равнопоставеност между половете г-жа Виргиния Лангбак, ще говори за
бюджетирането по пол и за различията по пол в дигиталната област.
Г-н Петков даде думата на г-жа Ани Евгениева, главен експерт в отдел РВАСП,
която да представи работата на Комисията за разглеждане, оценка на постъпилите
кандидатури

по

процедурата

за

връчване

на

отличителния

знак

на

институции/организации за значими постижения в ефективното изпълнение на
политиката по равнопоставеност на жените и мъжете в Република България.
Г-жа Ани Евгениева направи презентация, включваща следната информация:
- Г-жа Ани Евгениева представи следните дейности предприети с оглед
изпълнението

на

процедурата

за

връчване

на

отличителния

знак

на

институции/организации за значими постижения в ефективното изпълнение на
политиката по равнопоставеност на жените и мъжете в Република България:
- Утвърдени са Условията и реда за получаване на отличителен знак за значими
постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените
и мъжете.
- Изготвен и График на изпълнението на процедурата.
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- Публикувана е обявата по Процедурата за получаване на отличителен знак,
със срок за подаване и събиране на заявления за участие от кандидатите в срок до 9
февруари 2018 г.
Тя добави, че обявата е била публикувана на официалната страница на МТСП,
както и в раздел Равни възможности на страницата на МТСП.
Г-жа Евгениева, допълни, че със Заповед № РД01-18 от 10.01.2018 г. на министъра на
труда и социалната политика е била назначена Комисия за разглеждане и оценка на
постъпилите кандидатури по Процедура за получаване на отличителен знак от
институциите/организациите със значими постижения в ефективното изпълнение на
политиката по равнопоставеност на жените и мъжете в Република България
Проведени са две заседания на Комисията.Г-жа Евгениева поясни, чеосновни задачи
на Комисията са както следва: Разработване на Вътрешни правила за разглеждане и
оценка на постъпилите кандидатури по Процедурата за получаване на отличителен
знак в срок до 31 януари 2018 г. Те са разработени преди указания срок2. Разглеждане
и оценка на постъпилите от кандидатите по процедурата документи и осъществяване
на подбор на участниците по Процедурата до 21 февруари 2018 г. Разгледани и
оценени са три постъпилите по процедурата кандидатури: Асоциация „Да съхраним
жената“ – Варна, Институт по океанология, БАН – Варна, Областна дирекция
„Земеделие и гори“ – Бургас.
Г-жа Ани Евгениева информира членовете на НСРЖМ, че Комисията е
обсъдила детайлно идеята и визията на логото на инициативата и е

изработила

проект на ЛОГО. Целта на логото е е то да се превърне в „символ“ на ежегодната
инициатива за връчване на отличителен знак на институциите и организациите със
значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност
на жените и мъжете в Република България.Тя добави, че е необходимо логото да бъде
иновативно и специално създадено за целта, за да илюстрира равнопоставеността на
жените и мъжете.
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Г-жа
Евгениева
добави,
че
приизработването на логото е
заложено на класическа цветова
гама - черно и бяло. На бялочерната основа на логото са
разположени
пространствено
силуети
на
мъж
и
жена,
символизиращи равнопоставеността
между половете и оградени с
надпис: „Отличителен знак за
значими постижения в политиката
по равнопоставеност на жените и
мъжете – 2018 г.“.

Идеята на логото е институциите и организациите, които ще получат
Отличителния знак да могат да го използват при популяризирането на своята дейност,
включително да го отпечатват на бланки за писма или публикуват на електронните си
сайтове. Предвижда се също, освен гравирането му на материален носител, да бъде
предоставено на отличените институции/организации и на електронен носител.
Г-жа Евгениева добави, че е предвидено и изработване на Плакет, материален
носител

с

морална

стойност,

който

да

бъде

връчен

на

отличените

институции/организации. За целта Комисията е предложила да бъдат изработени три
плакета за отличените институции/организации, които да бъдат връчени на специално
организирано за целта събитие. Тя сподели, че идеята на Комисията е плакетите да
бъдат от стъкло и да се гравира изработеното лого, чрез постигане на матови нюанси на
стъклото и да се придаде 3D ефект.
Г-н Петков благодари на г-жа Евгениева за изчерпателната презентация и даде
думата на г-жа Ирина Иванова да представи постъпилите три кандидатури.
Г-жа Ирина Иванова запозна детайлно членовете на НСРЖМ с постъпилите
три кандидатури както следва:
1. Асоциация “Да съхраним жената” е създадена през 1997 г. като организация с
нестопанска цел в обществена полза. Нейната основна цел е да се грижи и подкрепя
децата, девойките, жените и всички хора с увреждания, за по–добро качество на живот,
труд, бит и личностно развитие. Тя добави, че кандидатурата отговаря формално на
всички критерии и показатели за оценка и са приложени допълнителни материали,
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удостоверяващи опита и наличната експертизата. Г-жа Иванова добави, че Комисията е
оценила кандидатурата с 89 т. и предлага Асоциация “Да съхраним жената” за връчване
на отличителен знак в категория: „стопански и нестопански организации“ като
единствен кандидат.
2. Институтът по океанология, БАН – Варна е създаден на 1 юли 1973 г. в гр.
Варна с предмет на дейност: изследване на физиката, химията, хидрологията,
метеорологията и климатологията на морето, геоморфологията на морското дъно,
хидродинамиката, литодинамиката, геоморфология на крайбрежната морска зона и
морския бряг и създаване на научнообосновани нормативи за проектиране,
строителство и експлоатация на морски хидротехнически и пристанищни съоръжения в
крайбрежната зона с цел ефективно използване ресурсите на Черно море. През
изминалите 35 г. Институтът по океанология - БАН се е утвърдил като водещ научноизследователски център по морски науки в Република България. Кандидатурата
формално отговаря на всички критерии и показатели за оценка.
Г-жа Иванова добави, че Комисията е оценила кандидатурата с 80 т. и предлага
Институтът по океанология, БАН – Варна да бъде предложен за връчване на
отличителен знак в категория: „обществени организации и институции“ като единствен
кандидат.
3. Областна дирекция „Земеделие и гори“ – Бургас е специализирана
териториална администрация към министъра на земеделието, храните и горите. Тя е
регистрирана на 20.11.2009 г., като до преди това е била част от ГД „Земеделие“ към
МЗХ. Г-жа Иванова допълни, че кандидатурата формално отговаря на всички критерии
и показатели за оценка и Комисията е оценила кандидатурата с 120 т. в следсти на
което комисията предлага Областна дирекция „Земеделие и гори“ - Бургас да бъде
предложена за връчване на отличителен знак в категория: „Държавни институции
(централна и местна власт)“ като единствен кандидат.
Г-н Петков, благодари за представянето на постъпилите кандидатури по
процедурата за връчване на отличителния знак на институции/организации за значими
постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и
мъжете в Република България.
Г-н Петков даде възможност за обсъждане на визията на логото, което беше
представено.
Г-жа Светлана Йорданова, заместник-министър на здравеопазването изрази
мнение относно визията на логото. Според нея шрифта следва да бъде по-голям, за да
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се вижда по-добре. Също така, тя сподели, че са налице дребни елементи, които трябва
да бъдат изчистени, за да се подобри визията на логото.
Г-жа Пенка Стоянова, МВР сподели, че според нея фигурите трябва да се
уеднаквят, за да може ясно да символизират равнопоставеността. Тя добави, че може би
и чертата между тях трябва да е права.
Като цяло логото се прие от членовете на НСРЖМ, но беше взето решение
малки детайли по визията му да се изчистят и подобри от експерти занимаващи се с
това и в срок от една седмица да се изпрати последния вариант на логото на членовете
на НСРЖМ.
Г-жа Караиванова, НОИ сподели, че очакванията й са били в инициативата да
се вкючат повече органи от централната и местната власт, които са направили много за
равнопоставеността.
Г-н Петков, предложи за гласуване представената информация по процедурата
за връчване на отличителния знак на институции/организации за значими постижения в
ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете в
Република България.
След като членовете на НСРЖМ се запознаха с постъпилите кандидатури приеха
с единодушно решение, чрез гласуване да бъдат отличени следните кандидати:
Асоциация “Да съхраним жената” да бъде отличена в категория: „стопански и
нестопански организации“.
Институтът по океанология, БАН да бъде отличена в категория: „обществени
организации и институции“.
Областна дирекция „Земеделие и гори“ – Бургас да бъде отличена в категория:
„Държавни институции (централна и местна власт)“.
Г-н Петков, даде думата на г-жа Ани Евгениева за кратка информация по т.
Разни от дневния ред. Г-жа Ани Евгениева обърна внимание на членовете на НСРЖМ,
че през март 2018 г. беше приет Национален план за действие за насърчаване на
равнопоставеността на жените и мъжете за 2018 г.
Тя добави, че в процес на разработване е Доклад за равнопоставеността на жените и
мъжете за 2017 г., като към момента е получена информация от следните институци:
МФ, МОН, МЗ, МРРБ, МИ, МТ, МП, ММС, МК, МОСВ, МТИТС, МВР, МЗХ, МЕ,
НОИ, КЗД, НСИ, НСОРБ, МТСП и Асоциация Анимус. Г-жа Евгениева помоли тези
институции, които все още не са предоставили необходимата информация да го
направят в кратки срокове.
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Г-жа Евгениева обърна специално внимание на факта, че за първа година за
целите на Доклада по равнопоставеността е изискана информация от координаторите
по равнопоставеност на областно ниво. В следствие на това е получена много подробна
и интересна информация от 24 области, с изключение на Област Варна, Област Видин,
Област Добрич и Област Хасково.
В заключение тя добави, че предстои попълването на Въпросник от Комитета на
ООН за премахване на дискриминацията срещу жените във връзка със защитата на
У1П-я периодичен доклад на България по време на 72-та сесия на Комитета, (февруаримарт 2019г.)
Поради изчерпване на дневния ред, г-н Бисер Петков благодари на участниците
за отделеното време и проявената активност, и закри заседанието.
Решения от заседанието:
1. НСРЖМ одобрява отличените за носители на Отличителния знак за значими
постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на
жените и мъжете в Република България организации/институции както следва:


Асоциация “Да съхраним жената” в категория: „стопански и нестопански
организации“.



Институтът по океанология, БАН в категория: „обществени организации и
институции“,



Областна дирекция „Земеделие и гори“ – Бургас в категория: „Държавни
институции (централна и местна власт)“.

2. НСРЖМ одобрява предложението за лого и плакет, които да бъдат връчени на
отличените организации/институции, след извършването на малки техничекси
корекции на визията на Логото.
Председател на НСРЖМ:

Секретар на НСРЖМ:
03.04.2018

2.4.2018 г.

X

X

БИСЕР ПЕТКОВ
Министър на труда и социалната политика
Signed by: Biser Hristov Petkov

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