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Становище
oтносно Проект на Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на
жените и мъжете за периода 2021-2030 г.
Ние, от Международен правен център – ILAC,
в качеството си на
неправителствена организация, създадена от юридически експерти, фокусиращи се върху
различни юридически проблеми и социалното им отражение, както и имплементацията на
регулацията им, работим в насока защита правата на човека и Сдружение "Съдебносчетоводни експерти в Република България“, създадено през 2001 година и се е
утвърдило като стандарт в изготвяне на експертни становища и оценки вече над 19 години,
като има за цел да обедини в структура от професионални връзки действащи, признати и
доказали се специалисти, оценители, вещи лица и арбитражни експерти, Сдружение
„Национално движение на българските граждани“, което от създаването си през 2016г.
съдейства на държавните органи, чрез участие със свои представители и да подпомага
формирането на "обществени съвети" към държавните структури и другите централни
ведомства, към областните управи, към общинските и местните власти- като постоянни
органи или при възникване на бедствия, аварии и други кризисни ситуации,
представляващи заплаха за нормалното съществуване и развитие на българското общество,
представлява гражданското общество пред Президентството, Министерски съвет,
Министерствата, Народното събрание, Висшият Съдебен Съвет, Съдилищата в България,
Прокуратурата на РБ, Омбудсманът на РБ, Областните управи, Общините и другите
структури на местната власт, както и на особени структури на държавното управление и
др., създава и регистрира Доброволни отряди или други доброволни структури за
подпомагане на държавните структури, местната власт и държавните ведомства при
осъществяване на техните функции, Сдружение „Движение Експерти на Гражданското
Общество“ , което има за цел изграждане на гражданско общество, утвърждаване името и
мястото на неправителствените организации в обществото, разширяване на възможностите
за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, защита на
принципите на пряката демокрация и непосредственото участие на гражданите в
управлението, утвърждаване и развиване ценностите на гражданското общество,
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за краткост „Стратегията“), както и желаем да участваме в общественото обсъждане по
отношение на същата.
Считаме, че в България следва да се обърне повече внимание за насърчването на
икономическата активност на жените чрез подходяща социална политика за това от
държавата. В този смисъл подкрепяме усилията за разработването и приемането на
Стратегията относно въвеждането на практически мерки, но не считаме, че е необходимо
въвеждането на допълнителна изрична правна регламентация от съществуващата към
настоящия момент.
При извършения задълбочен анализ на Стратегията, разгърната на основа
„Глобалния индекс за разликата между половете“, според който нашата страна е на 49-то
място сред 153 страни към 2020г., се установиха пропуски и неясноти, които биха довели
до погрешното ѝ тълкуване и последващо прилагане.
Представените в процентно съотношение данни по отношение на заетостта на
жените и мъжете, използвани като довод за неравномерната концентрация на жените и
мъжете в различните сектори на пазара, които са представени в Стратегията, не могат да се
приемат за съпоставими. На първо място, следва да се приеме, че посочените области на
професионално развитие са предпочитани от единия от двата пола и това процентно
съотношение не се основа на дискримнация или неравенство между половете. Също така
секторите с най-ниско процентово съдържание на работещи жени, а именно
строителството, транспорта, както и производството и разпределението на електрическа и
топлинна енергия и газообразни горива изискват определени качества и физически
характеристики, които са присъщи главно за мъжете. Поради което не следва да се прави
изводът, че е налице неравнопоставеност между половете, т.к. същите сектори са изначално
по-рядко избирани от жените и не е необходимо да бъдат насърчвани за квалификация в
тази област.
Равнопоставеността между половете следва да бъде анализирана в този
професионален план, който изисква еднакви качества и за двата пола, за да се счете, че е
налице валидна полова дискриминация. Пример за добър икономически растеж при жените
в професионален план на посочената основа са данните на Висшия адвокатски съвет за
2019г. 1, според които адвокатите в България са 13880, от които 6415 са мъже и 7010 – жени,
посочената бройка включва 455 младши адвокати, от които 193 мъже и 262 жени.
На следващо място следва да се вземе предвид, че за да има истинска
равнопоставеност между жените и мъжете, както и погледнато в по-голям мащаб – между
гражданите, би било по-правилно разграничителният критерий да е „индивидуалните
способности и постижения на всеки човек“. В противен случай, съществува опасност да
настъпи обратна дискриминация. Така например, считаме, че разбирането за прием на квоти
спрямо пола е погрешно. Липсата на информация и прозрачност относно
индивидуализираната система за заплащане, прилагана от работодателите, не следва да се
адресира с конкретна мярка, т.к. това е грубо нарушение на основни принципи съгласно
които работодателят определя трудовото възнаграждение на своите служители въз основа
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на приетите нормативни актове в страната, както и решава кои служители да поощри с
премии на база техните постижения за предприятието.
По отношение на установеното в Стратегията мнение, че все още предимно жените
разполагат с по-малко свободно време спрямо мъжете, защото са натоварени с грижите по
отглеждането на децата, следва да се вземе предвид, че за същото жените са социално
осигурени. В полза на това са както обезщетенията, които майката получава по КСО, във
връзка с Кодекса на труда, така и признаването на положените грижи за дома и семейството,
считани за съвместен принос в съпружеските отношения. „Неплатеният домашен труд“ е
погрешно използвано понятие в Стратегията, което създава неравенство, въпреки че нашето
законодателство предоставя защита на жената за същото. Това ясно личи от решенията по
бракоразводни дела, при които мъжете често претендират по-голям принос, т.к. основно те
полагат платен труд и изхранват семейството. Този довод не е правно релевантен по
отношение на мястото на жената и фактът, че полага грижи за семейния дом, възпитанието,
грижите и нуждите на децата.
В заключение, считаме, че в страната ни са приети редица нормативни актове,
осигуряващи равенството между гражданите, примери за които са Закона за защита от
дискриминация и Закон за защита от домашното насилие. Следва усилията да са насочени
към осигуряване гаранции за тяхното прилагане и спазване от всички членове на
гражданското общество.
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Ева Марчева
Председател на Сдружение "Съдебно-счетоводни експерти в Република България“

Йордан Гаврилов,
Председател на Сдружение „Национално движение на българските граждани“

Ева Марчева и Мариана Станева
Съпредседатели
Общество“

на

Сдружение

„Движение

Експерти

на

Гражданското

4

5

