
 

 

Равни ли са жените и мъжете в България? 
 

Въпреки ясната политика на България по равенството между половете, българската жена 
все още не е равна с мъжа. Това заяви преди няколко месеца проф. Желязко Христов, 
председател на КНСБ. Женският пол е засегнат социално и икономически повече от мъж-
кият в три основни направления: по-голяма безработица, по-ниски заплати, по-малко зае-
мани управленски постове. Сред нерешените проблеми за равенство между половете е и 
фактът, че продължава да съществува съвременното вид робство на жените, изразяващо 
се в трафика на хора и нарастващото домашно насилие. 

По данни от четвъртото тримесечие на 2009 г. 1/3 от домакинствата живеят под прага на 
бедността. Според изследванията семействата, начело на които стоят жени, са с около 25-
30 % по-бедни от тези с глава на домакинството - мъж. Според проф. Христов това говори 
за по-нисък социално-икономически статус на жените и за феминизация на бедността.  

Жените в България са с по-високо образование от мъжете, но това не ги прави по-
предпочитани на пазара на труда. Поради съществуващи стереотипи работодателите нае-
мат на работа по-често мъже, независимо от образованието и квалификацията на жените 
кандидати. Затова жените по-трудно си намират работа по специалността и имат по-малки 
възможности за израстване в професията и кариерата. Женската безработица за четвър-
тото тримесечие на 2009 г. по данни на НСИ се е увеличила с 2.3 %. Налице е голямо раз-
личие в заплащането на жените. Средната работна заплата през 2009 г. е по-ниска с 15.7 
% от тази на мъжете.  

Около 2/3 от жените са наети в нископлатени отрасли, където работната заплата е със 75 
% по-ниска от средната за страната. Високото ниво на безработицата в някои части на 
България карат жените да приемат работа при всякакви условия, което е предпоставка за 
развитието на сивата икономика. 

Какви са приоритетите 
 

В рамките на Европейската общност тече подготовка на бъдещата социална програма 
след 2010 г., която съвпада с безпрецедентна глобална финансова и икономическа криза.  

Някои анализатори представят доказателства, че рецесията е свързана с множество въз-
действия, които са различни за жените и мъжете. За да се справи с тези предизвикателст-
ва, Eвропейската общност изтъква необходимостта от изучаване и разграничаване на раз-
личните социални последици за двата пола.  

Част от Европейската стратегия за премахване или поне намаляване на бедността е пред-
лагането на държавите-членки на план за действие за справяне с бедността. Тази страте-
гия включва ангажимент за окуражаването на „активното включване” на националните по-
литики на страните към плана и разпространението на добрите и доказали се практики на 
пан-европейско ниво. Интегрирането на равенството в Европа и анти-дискриминационните 
закони целят да изкарат жените от състоянието на бедност.  
 



 
 

 

 
 

От 2005-та година МТСП разработва годишни национални планове за действие за насър-
чаване на равностойността на жените и мъжете. В тях се предвиждат действия, насочени 
към цялото общество, и насърчават равнопоставеността при взимането на решения, ин-
формираността и премахването на стереотипите за ролите на жените и мъжете. 
 
Националният план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъже-
те за 2010-та година има за цел да обедини усилията на институциите за провеждане на 
политики за равни възможности на жените и мъжете във всички сфери на икономическия, 
политическия и обществен живот на страната ни. Той включва редица действия, насочени 
към равнопоставеността на жените и мъжете при достъпа до здравеопазване, в сферата 
на образованието, заетостта и професиите, в процесите на взимане на решения, повиша-
ване на информираността на обществото, мерки за премахване на стереотипи за ролите 
на жените и мъжете и борба с дискриминацията, работа с медиите и др. 
 
 

 


