
ДЕКЛАРАЦИЯ 

Приета на Национална конференция „Равнопоставеност на 
половете”, 07.03.2017 г. 

Равнопоставеността между половете е основен принцип, обхващащ 
всички аспекти на обществения живот, но най-често тя се асоциира с 
равните възможности на мъжете и жените на пазара на труда. Въпреки 
разширяването на нормативната база и ратифициране на редица 
конвенции и директиви, напредъкът е бавен.  

Тревожни са тенденциите, които са израз за неравностойното 
положение на жените в обществото и пазара на труда. Жените 
съставляват повече от половината от населението, но въпреки това 
продължават да бъдат недостатъчно представени в икономически и 
политически сфери. На работното място, жените са подложени на 
дискриминация, по-често присъстват в несигурната заетост,  водят  
постоянна борба за съвместяване на професионалния и личния живот, 
при това печелят по-малко от мъжете. Това подценяване на 
потенциала на жените в политиката, икономиката и заетостта е 
недопустимо и в противоречие с амбициозните принципите за 
равенство между половете, заложени в политиките на ЕС.  

Неравностойната позицията на жените в социалния и 
икономическия живот в страната е отразена, както в националните 
статистики, така и в европейския индекс за равенство между мъже и 
жени и данните, който международните организации публикуват. 
Присъствието на жените в платения труд се увеличава, но е силно 
повлияно от намаляващия брой на населението. Общо за периода 
2007-2015г. намалението на населението е с 487 хил., като повече от 
половина са жените (264 хил. лица.). Задълбочава се младежката 
безработица при жените (15-29г), като бележи нива от 13 %, при 
11.4% през 2007г. При продължително безработни лица от две и 
повече години доминират жените (58.6%). 

Нерешен остава проблема с трудния баланс за съвместяване на 
трудовия и семейния живот влошават и отслабват още повече позиции 
на жените на пазара на труда. 56.1% от лицата извън работната сила 



са жени, като за повече от 1/3 от тях, основната спирачка да се 
включат на пазара на труда са личните и семейните причини.  

Наблюдава се тенденция на нарастване на разликата в 
заплащането по пол (GPG) и през 2015 г. достига до 14.2% (НСИ) при 
10.6% през 2007 г. Жените са концентрират в нископлатени сектори и 
професии,  със заплати около 500 лв. Сравнително най-големи са 
джендър различията сред работещите с над 1000 лв. месечни чисти 
доходи от труд, в този подоходен сегмент жените са поне двойно по-
малко от мъжете. Следствие от всички тези проблеми пенсиите на 
жените са с около 1/3 по-ниските от тези на мъжете, а  делът на жени 
живеещи в риск от бедност и социално изключване достига до 43%.  

Неефективното търсене на решения по тези проблеми води до 
феминизиране на бедността и загуба за икономиката, както от 
увеличение на разходите  на социалните фондове, така и от 
пропуснати ползи от неефективното използване на трудовия 
потенциал. 

Като взема предвид:  

- Бавният напредък за достигане на фактическо равенство на  жените в 
обществото и пазара на труда;  

- Неоползотворените възможности, които новите технологии и услуги 
предоставят за по-добро съчетаване на работа и личен живот;  

- Недооценяването на условията на труд като съобразени или не с 
жените;  

- Липсата на забележим напредък в установяване на баланс между жени 
и мъже на ръководни позиции в политиката, икономиката и дори в 
синдикатите;  

- Ясната обвързаност между джендър равенство и устойчиво развитие, 
която ООН направи неоспорима чрез включване на равенството като 
цел 5 в Целите за устойчиво развитие;  

- Недостигът на воля за прилагането на всички законодателни и други 
мерки, които съществуват за установяване на равни възможности и 



неглижирането на проблема на оперативно ниво, включително и на 
работното място;  

- Важната роля на икономическата независимост на жените за напредък 
по всички теми, свързани с равенството между половете и съответно 
ролята на работното място и синдикатите в този процес,  

- Нерешеният въпрос с насилието над жени както вкъщи, така и на 
работното място;  

В тази насока, Националната конференция „Равенство между 
половете“, организирана от КНСБ, СБУ, СТСБ и Обществен женски 
парламент-21 век,  представляващи стотици хиляди работещи жени, в 
навечерието на Международния ден на жената 8-ми март  

П Р И Е М А следното: 

- Да разработва и прилага социални политики на работното място и в 
обществото, водещи до по-високо ниво на равенство между половете;  

- Настоява за включване на джендър измерение във всички синдикални 
политики и решения; 

- Призовава за активна позиция по осигуряване на балансирано 
представителство на жени и мъже в синдикалните постоянни органи и 
делегации и пълна подкрепа за изпълнение на Резолюцията на ЕКП от 
Парижкия конгрес ;  

- Настоява за повече жени на ръководни позиции във всички области;  

- Призовава за договаряне и изпълнение на конкретни политики и 
действия на европейско, национално, секторно и фирмено равнище в 
изпълнение на Цел5 на ООН и на приетите заключения на Комисията 
за състоянието на жените;  



- Призовава към социален диалог и съвместни действия на всяко 
равнище за изпълнение на предложените от ЕК и социалните 
партньори мерки по въпроса за баланса между работа и личен живот ; 

- Поема ясен ангажимент да работи за повече икономическа 
независимост и равнопоставеност на жените чрез подходящи мерки на 
работното място и извън него; 

- Подкрепя и инициира  кампании за Ден на равното заплащане, с 
цел повишаване на осведомеността относно ползите от намаляване на 
разликата в заплащането на жените и мъжете на национално ниво и в 
различните сектори ; 

- Да насърчи социалните партньори за усъвършенстване и по-добро 
структуриране на социално-икономическата информация на секторно и 
фирмено ниво, необходима за целите на колективното трудово 
договаряне; 

- Да настоява през съответните институции за поддържане на база 
данни със статистическа информация за констатирани нарушения 
относно прилагането на принципа за равенство между половете;  

- Да отстоява пред съответните институции за необходимостта от 
данъчни промени насочени към възстановяване на семейното 
подоходно облагане, така че да бъдат стимулирани чрез данъчен 
кредит или чрез данъчни облекчения семействата с деца, както и 
такива, които се грижат за недееспособни зависими лица; 

- Да подкрепя и съдейства за изпълнението на Националната стратегия 
за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2016 – 
2020г. и прилагането на Закона за равнопоставеност на жените и 
мъжете в България; 

- Изразява категорична подкрепа за Конвенция на МОТ за насилието в 
света на труда със специално внимание към насилието, основано на 
пола;  

- Приема, че домашното насилие също трябва да бъде част от социалния 
диалог заради отражението му върху участието на жените на пазара на 
труда;  



- Насърчаване на социалния диалог и постигане на национално 
споразумение в изпълнение на европейските рамкови споразумение за 
насилието и стреса на работното място; 

- Да продължи да съдейства за включване на аспекта за равенство във 
всички решения и действия, в които участват организациите – 
участнички в конференцията, и за поставянето му на видно място в 
синдикалния и обществен дневен ред. 

07.03.2017 г.                    инж. Пламен  Димитров,  
 Президент на КНСБ 

Екатерина Йорданова,    д. ик.н. Янка Такева, 
Председател на СТСБ      Председател на СБУ 


