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Общо описание на набора от инструменти
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Общо описание на набора 
от инструменти

(1) Инструментариумът представя обща информация за седемте фонда съгласно предложението за Регламент за общoприложими 
разпоредби за 2021—2027 г.: (за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Кохезионния фонд, Европейския социален 
фонд плюс (ЕСФ+), Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна 
сигурност“ и Инструмента за управление на границите и визите (ИУГВ)). Освен това той предлага и съдържание, съобразено 
с ЕФРР, Кохезионния фонд, ЕСФ+, ЕФМДР и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР),

Настоящият набор от инструменти „стъпка по 
стъпка“ има за цел да подпомага управляващите 
органи в Европейския съюз при използването 
на инструменти за бюджетиране, съобразено 
с равенството между половете, в рамките на 
процесите, свързани с фондовете на Евро-
пейския съюз, за които се прилага споделено 

управление (наричани по-нататък „фондовете 
на ЕС“) (1). Той съдържа разнообразни инстру-
менти и представя перспективни практики от 
различни държави — членки на ЕС, свързани 
с практическото прилагане на тези инстру-
менти. Наборът от инструменти се състои от 
четири раздела:

Раздел 1. За кого е предназначен настоящият набор от инструменти?
В този раздел е определена основната целева аудитория на набора от инструменти.

Раздел 2. Какво означава бюджетиране, съобразено с равенството между полове-
те?
В този раздел се въвежда темата за бюджетиране, съобразено с равенството между половете, 
в рамките на фондовете на ЕС, с цел ползвателите да се запознаят с основното понятие за 
„бюджетиране, съобразено с равенството между половете“ и неговата обосновка.

Раздел 3. Защо бюджетирането, съобразено с равенството между половете, има 
важно значение в рамките на европейските фондове, за които се прилага споде-
лено управление?
В този раздел е представена правната, политическата и икономическата обосновка за при-
лагане на бюджетиране, съобразено с равенството между половете, в рамките на процеса 
на изпълнение на фондовете на ЕС.

Раздел 4. Как да прилагаме бюджетиране, съобразено с равенството между 
половете, в рамките на европейските фондове, за които се прилага споделено 
управление? Практически инструменти и примери от практиката на държавите 
членки
В този раздел са представени 11 инструмента за прилагане на бюджетиране, съобразено 
с равенството между половете, в рамките на фондовете на Европейския съюз. Те са групи-
рани в три най-общи подраздела: „Регулаторна рамка на ЕС“, „Национални/поднационални 
програми и подкрепа на ниво проекти“ и „Докладване, наблюдение и оценка“
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Раздел 1. За кого е предназначен 
настоящият набор от инструменти?

(2) Съгласно определението в член 2, параграф 7 от предложението на Комисията за Регламент за общоприложими разпоредби 
(РОР) „междинно звено“ означава всяка публична или частна организация, която действа на отговорността на управляващ 
орган или която изпълнява функции или задачи от името на такъв орган.

(3) Съвет на Европа (2005 г.), Gender Budgeting. Final report of the Group of Specialists on Gender Budgeting („Бюджетиране, съобразено 
с равенството между половете. Заключителен доклад на Групата от специалисти в областта на бюджетирането, съобразено 
с равенството между половете“). Страсбург: Съвет на Европа, отдел „Равенство“, генерална дирекция „Права на човека“.

Настоящият набор от инструменти „стъпка по 
стъпка“ относно бюджетиране, съобразено 
с равенството между половете, в рамките на 
европейските фондове, за които се прилага 
споделено управление (наричани по-нататък 
„фондовете на ЕС“), е предназначен за упра-
вляващите органи в държавите — членки на 
ЕС. С оглед на това основната целева аудито-
рия на набора от инструменти са държавните 
служители и ръководителите, участващи в дей-
ностите по програмиране на фондовете на ЕС 
на национално и поднационално равнище. 
Същевременно наборът от инструменти може 
да се използва и от междинните звена (2), рабо-
тещи по изпълнението на проекти в рамките 
на фондовете на ЕС на поднационално или 
местно равнище, както и от националните 
органи по въпросите на равенството между 
половете и служителите, работещи на равни-
ще ЕС с фондовете на ЕС. Генерална дирекция 

„Трудова заетост, социални въпроси и приоб-
щаване“, генерална дирекция „Регионална 
и селищна политика“ и генерална дирекция 
„Правосъдие и потребители“ на Европейската 
комисия също могат да използват набора от 
инструменти в цялостната си работа по на-
блюдение и оценка.

Настоящият набор от инструменти e структу-
риран по такъв начин, че да предоставя ин-
формация на всяка от целевите групи относно 
това кога и в кои случаи те могат да използват 
инструментите за бюджетиране, съобразено 
с равенството между половете, в рамките на 
процеса на изпълнение на фондовете на ЕС. 
Чрез кликване върху съответната стъпка от 
процеса ще получите достъп до разнообраз-
ни инструменти и перспективни практики от 
различни държави членки, отнасящи се до 
начините на използване на инструментите.

Раздел 2. Какво означава бюджетиране, 
съобразено с равенството между 
половете?
Съгласно широко използваното определение 
на Съвета на Европа (3) бюджетиране, съобра-
зено с равенството между половете, означава 
прилагане на принципа на интегриране на 
равенството между половете в бюджетния 
процес. Това включва извършване на оценка 
на бюджетите от гледна точка на равенството 
между половете, интегриране на аспектите, 
свързани с равенството между половете, на 
всички равнища на бюджетния процес и прес-
труктуриране на приходите и разходите с цел 

насърчаване на равенството между половете. 
Накратко, бюджетирането, съобразено с равен-
ството между половете, е стратегия и процес 
за реализиране в дългосрочен план на целите 
за равенство между половете.

Пълноценното прилагане на бюджетирането, 
съобразено с равенството между половете, 
в рамките на бюджетните процеси на ЕС означа-
ва пълно интегриране на аспектите, свързани 
с равенството между половете, на всички етапи 
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на процесите на бюджетиране и планиране. 
Практическите стъпки в тази насока включват:

1. оценка от гледна точка на равенството 
между половете с цел да се определят и да 
бъдат направени видими въздействията 
на бюджетите в областта на равенството 
между половете; такъв анализ на бю-
джетите от гледна точка на равенството 
между половете е отправна точка на ця-
лостната работа в областта на бюджети-
рането, съобразено с равенството между  
половете;

2. насърчаване на промени, насочени към 
задълбочаване на равенството между 
половете въз основа на резултатите от 
анализа на бюджета от гледна точка на 
равенството между половете, включи-
телно евентуални установени различия 
и предизвикателства, свързани с равен-
ството между половете; и

3. организиране на работата в областта на 
бюджетирането, съобразено с равенство-
то между половете, чрез ангажиране на 
участници както от държавната админи-
страция, така и от неправителствения 
сектор. Анализът на практическия опит 
в областта на бюджетирането, съобразено 
с равенството между половете, по света 
сочи систематично, че този подход дава 
надеждни резултати. (4)

Практиките и методологиите, насочени към 
въвеждане и консолидиране на бюджетиране, 
съобразено с равенството между половете, в Ев-
ропа (5) през последните години, илюстрират 
двояката цел на този подход: в бюджетите да 
бъде отразен реалният жизнен опит на жени-
те и мъжете и съществуващото неравенство 
да получи видимо отражение в процеса на 
изготвяне на бюджетите. Практическата цел  

(4) EIGE (2019 г.), Gender budgeting. mainstreaming gender into the EU budget and macroeconomic policy framework („Бюджетиране, 
съобразено с равенството между половете. Интегриране на принципа на равенство между половете в бюджета и рамката 
на макроикономическата политика на ЕС“), стр. 12.

(5) O‘Hagan, A., Klatzer, E. (редактори) (2018 г.), Gender budgeting in Europe: Developments and challenges (Бюджетирането, съобразено 
с равенството между половете, в Европа: Изменения и предизвикателства). Бейзинстоук: Palgrave Macmillan.

(6) Европейски институт за равенство между половете (2019 г.), What is gender budgeting? (Какво означава бюджетиране, съобразено 
с равенството между половете?) Вилнюс: EIGE. Може да се намери на: https://www.youtube.com/watch?v=cqjt4EUakvw

на бюджетирането, съобразено с равенството 
между половете, е да разкрие различните по-
следствия от решенията, свързани с разходи 
и приходи, за жените и мъжете, които се разли-
чават в зависимост от етапа на техния живот 
и тяхното икономическо и социално положение. 
Разгледано в неговата цялост, бюджетирането, 
съобразено с равенството между половете, се 
изразява в преглед на решенията в областта на 
публичните финанси, за да се гарантира, че те 
допринасят за подобряването на равенството 
между половете, а не задълбочават съществу-
ващото неравенство.

За да можем да прилагаме бюджетиране, съо-
бразено с равенството между половете, в рам-
ките на фондовете на ЕС, трябва да познаваме 
основното понятие и неговата обосновка.

Въведение 
в бюджетирането, 
съобразено с равенството 
между половете

Гледайте следния видеоматериал, в който 
проф. Даян Елсън обяснява понятието за 
бюджетиране, съобразено с равенството 
между половете (6)

https://www.youtube.com/watch?v=cqjt4EUakvw
https://www.youtube.com/watch?v=cqjt4EUakvw


Раздел 2. Какво означава бюджетиране, съобразено с равенството между половете?

Бюджетиране, съобразено с равенството между половете: набор от инструменти „стъпка по стъпка“ 7

Запознайте се с видеоматериала на Служ-
бата на ООН за равенство между половете 
и овластяване на жените („ООН — Жени“) 
на тема Какво означава бюджетиране, 
съобразено с равенството между поло-
вете? (7)

Както е видно от тези видеоматериали, в бю-
джетните процеси е необходимо да бъдат 
отразени потребностите и очакванията както 
на жените, така и на мъжете. По този начин 
се повишава отчетността и прозрачността 
на процесите на планиране и управление на 

(7) ООН — Жени (2017 г.), What is gender budgeting? (Какво означава бюджетиране, съобразено с равенството между половете?) 
Ню Йорк: ООН — Жени. Може да се намери на: https://www.youtube.com/watch?v=mquOclPJYPs

публичните финанси, подобрява се балансира-
ното участие на жените и мъжете в бюджетните 
процеси и се задълбочава равенството между 
половете и зачитането на правата на жените.

Каква е връзката на 
бюджетирането, 
съобразено с равенството 
между половете, 
с жизнения опит на жените 
и мъжете?
Разгледайте тази актуална снимка на членове-
те на Европейския съвет. Колко жени и колко 
мъже виждате на снимката?

Помислете върху „жизнения опит на жените 
и мъжете“, разглеждайки състава на Европей-
ския съвет, и се запитайте:

• Защо според вас мъжете са повече от жените?

Снимка: https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20190322-european-council-march-2019-day-2

©
 E

ur
op

ea
n 

U
ni

on
.
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Когато говорим за „жени и мъже“, е важно да имаме предвид следното:

Важно е да разглеждаме жизнения опит на жените и мъжете в тяхното многоо-
бразие. Докато „жизнен опит“ за цел да отрази различията между жените и мъжете, 
с добавянето на израза „в тяхното многообразие“ се отчитат начините, по които други 
характеристики като възраст, социално-икономическото положение, увреждане, раса, 
етническа принадлежност, религия, местоживеене в селски или градски район също 
оказват въздействие върху ежедневието на жените и мъжете (напр. ежедневието на 
млада жена, която живее в селски район в Швеция, ще се различава в голяма степен от 
ежедневието на възрастна жена, живееща в градски район в Испания).

В държавите — членки на ЕС, се извършва както 
платена работа, така и неплатена работа 
по полагане на грижи. Тези различни видове 
работа се изпълняват както от жени, така и от 
мъже. Помислете:

• По какъв начин платената и неплатената 
работа по полагане на грижи се разпре-
деля между жените и мъжете в повечето 
общества?

• Едни и същи видове работа ли извършват 
жените и мъжете? Има ли различия? Какви 
са тези различия?

Отчитането и оценяването на неплатената работа по полагане на грижи е важно за 
разбирането на целия спектър характеристики на икономическото положение 
на дадена страна или регион. Между платената работа и неплатените грижи е нали-
це взаимна зависимост. Например, за да можем да работим в официалната икономика 
(платена работа), всички ние се нуждаем от подкрепа от икономиката на предоставянето 
на грижи (неплатени грижи), например:

• приготвяне на храна;
• чисти дрехи и
• получаване на грижи, когато боледуваме.

Само една част от тези потребности от грижи се покрива от публичните или пазарно 
функциониращите услуги, а друга голяма част от грижите се предоставят в домакинствата. 
Независимо дали ние извършваме тези дейности за себе си или някой друг го прави за 
нас, в много случаи става дума за неплатена работа. Този вид работа не е платена и не 
е включена в официалната икономика, а освен това тя е много неравномерно разпре-
делена между жените и мъжете. Поради това тя често остава без внимание. Същевре-
менно този вид работа има голямо значение и осъществява много значителен принос 
към цялостната икономика и функционирането на нашите общества.
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Гледайте следния видеоматериал, в който 
проф. Даян Елсън обяснява различията 
между жените и мъжете по отношение на 
неплатената работа и нейното значение 
за икономиката

(8) https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/economic-and-financial-affairs и Lagarde, C. (2014 г.), ‘The economic power 
of women’s empowerment, keynote speech by Christine Lagarde, Managing Director, International Monetary Fund’ („Икономическият 
потенциал на овластяването на жените“, програмно изказване на Кристин Лагард, управляващ директор на Международния 
валутен фонд), може да се намери на: https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp091214

Прегледайте видеоматериала на МОТ за 
работата по полагане на грижи

 
 
 

Публичните финансови помощи, например платения родителски отпуск, детските над-
бавки, помощите за полагащи грижи лица, селскостопанските субсидии, фондовете за 
развитие на селските райони, наред с други, имат важно значение за създаването на 
равни възможности за работниците, които имат семейни отговорности, и за предотвра-
тяване на разлики в пенсиите.

Политика за управление публичните фи-
нанси, която включва „публично финан-
сирани схеми за родителски отпуск“, може 
да помогне на родителите да съвместят 
професионалния и семейния живот, както 
и да запазят връзката си с пазара на труда 
чрез гарантирано връщане на работното 
им място. В много случаи са необходими 
допълнителни политики за осигуряване 
и насърчаване на по-добър баланс между 
отпуска по бащинство и по майчинство, както и за предоставяне на подкрепа на майките 
за по-бързо връщане на пазара на труда, включително за повишаване на осведомеността 
относно съвместното родителство, и публични инвестиции в достъпни и висококачест-
вени заведения за грижи за деца и възрастни хора. Както посочва Кристин Лагард, по 
това време управляващ директор на Международния валутен фонд (МВФ): „държавите 
могат да подобрят положението на жените, като възприемат по-широко подходи, които 
ги подкрепят. Такива политики включват преход от преимуществено семейно към инди-
видуално данъчно облагане, осигуряване на по-достъпни грижи за деца и родителски 
отпуск и осигуряване на по-гъвкава работна среда.“ (8)
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=5LX51zdidWA&feature=emb_logo
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Как обикновено оценяваме различните видове труд?

Когато си стоите вкъщи, за да полагате грижи за 
други лица, например възрастен роднина, дете, 
болен и т.н., в много случаи вие не получавате 
възнаграждение за полагания от вас труд. На 
практика вашият труд дори не е видим за дру-
гите. Наред с това той не получава признание. 
Но благосъстоянието на много хора зависи от 
този труд. В много общества частната сфера все 
още се счита за подходящата сфера за жените.

От друга страна, ако вие сте успешен политик 
или ръководител в Европейския съюз, ваши-
ят труд е видим в голяма степен. Той е както 
признат, така и добре заплатен. Трудът в т.нар. 
публична сфера е както видим, така и платен. 
В много общества публичната сфера се счита за подходящата сфера за мъжете.

(9) Европейски институт за равенство между половете (2014 г.), Estimating the costs of gender-based violence in the European Union 
(„Оценка на разходите, свързани с насилието, основано на пола, в ЕС“), Вилнюс: EIGE. Може да се намери на: https://eige.europa.
eu/gender-based-violence/estimating-costs-in-european-union

(10) Европейски институт за равенство между половете (2017 г.), Gender Equality Index 2017: Violence against women – the most brutal 
manifestation of gender inequality (Индекс за равенството между половете за 2017 г.: Насилието над жени — най-тежката форма 
на неравенство между половете). Вилнюс: EIGE. Може да се намери на: https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-
2017-violence-against-women

Неравенството между жените и мъжете не 
е ограничено само в сферата на платената 
и неплатената работа. То може да обхваща 
и други измерения като здравето, правомощи-
ята, образованието и използването на времето 
като цяло. Едно от най-тежките проявления на 
неравенството между жените и мъжете е наси-
лието над жени, което засяга всички сектори 
и сфери на живота. Премахването на насилието 
над жени е приоритет за ЕС и неговите дър-
жави членки. Този ангажимент е потвърден 

в основните програмни документи на ЕС за 
равенството между половете (9). Неотдавна ЕС 
отново потвърди своя ангажимент, като подписа 
водещия регионален правен акт, отнасящ се 
до насилието, основано на пола: Конвенцията 
на Съвета на Европа за превенция и борба 
с насилието над жени и домашното насилие 
(Истанбулската конвенция). Премахването на 
насилието предполага наличието на адекват-
ни бюджети, които следва да се разглеждат 
в програмния цикъл на фондовете на ЕС (10).
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https://eige.europa.eu/gender-based-violence/estimating-costs-in-european-union
https://eige.europa.eu/gender-based-violence/estimating-costs-in-european-union
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2017-violence-against-women
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2017-violence-against-women
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Фигура 1. Домашното насилие засяга всички ни
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NON.
NO.
NEIN.

Say No! 
Stop  

violence  
against  

women.

Домашното 
насилие над жени 
засяга всички ни

Какво означава домашно 
насилие?

Всяко действие на физическо/сексуално/
психологическо/икономическо насилие

Извършителят е бивш или настоящ партньор/
съпруг

Насилието може да бъде извършено 
в самостоятелно или общо жилище

Разходите, произтичащи от 
това насилие, се оценяват на 

109 млрд. евро 
годишно

Как се разпределят тези 
разходи?
Физически и емоционални вреди

Предоставяне на услуги (здравни и социални 
грижи, правосъдие)

Загуба на икономически резултати 
(неполучени доходи и отсъствия от работа)

Специализирани услуги (приюти, телефонни 
линии за помощ, центрове за подкрепа, услуги 
за консултиране)

Европейски институт
за равенство между половете

1,3 %

11,6 %

38,9 % 48,2 %

EIGE has estimated the cost of intimate partner violence in the EU. Read more in the report here

(11) Европейски институт за равенство между половете (2018 г.), Gender Equality Index 2017: Czech Republic, EIGE, Vilnius. Може 
да се намери на: https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2017-czech-republic, Европейски институт за равен-
ство между половете (2018 г.), Gender Equality Index 2017: Germany, EIGE, Vilnius. Може да се намери на: https://eige.europa.eu/
publications/gender-equality-index-2017-germany, Европейски институт за равенство между половете (2018 г.), Gender Equality 
Index 2017: Estonia, EIGE, Vilnius. Може да се намери на: https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2017-estonia, 
Европейски институт за равенство между половете (2018 г.), Gender Equality Index 2017: Spain, EIGE, Vilnius. Може да се намери 
на: https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2017-spain

Повече информация за неравенството между 
половете във вашата страна можете да наме-
рите в Индекса за равенството между половете 
на EIGE. Този ресурс съдържа статистически 
данни от различни области, засягащи, наред 
с другото, работата, парите, знанието, времето, 
правомощията, здравето, насилието над жени 
и интерсекционалната неравнопоставеност, 
например когато резултатите от неравенството 

между половете се влияят и от други социал-
но-демографски характеристики като възраст, 
гражданство, религия, сексуална ориентация, 
увреждания и др.

В таблица 1 са изложени няколко примера за 
обусловени от пола модели на заетост, пола-
гане на грижи и насилие в четири държави 
— членки на ЕС (11):

https://eige.europa.eu/publications/estimating-costs-gender-based-violence-european-union-report
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2017-czech-republic
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2017-germany
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2017-germany
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2017-estonia
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2017-spain
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/about
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/about
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Таблица 1. Заетост, работа по полагане на грижи и насилие над жени в четири държави 
— членки на ЕС

Държава Равнища на заетост Използване на 
времето във връзка 
с полагане на грижи

Насилие срещу жени

Чехия • Равнището на заетост, прирав-
нена на пълно работно време, 
е 46 % за жените и 65 % за мъже-
те.

• 10 % от жените работят на не-
пълно работно време в сравне-
ние с 3 % от мъжете.

• 33 % от жените полагат грижи за 
членове на семейството в про-
дължение на най-малко 1 час 
дневно в сравнение с 20 % от 
мъжете.

• 86 % от жените и 12 % от мъжете 
готвят и извършват домакинска 
работа ежедневно.

• 32 % от жените са преживели фи-
зическо и/или сексуално насилие 
поне веднъж след навършване на 
15-годишна възраст.

• Насилието над жени струва на Че-
хия приблизително 4,7 млрд. евро 
годишно поради загуба на иконо-
мически резултати, използване на 
услуги и лични разходи.

Германия • Равнището на заетост, прирав-
нена на пълно работно време, 
е 40 % за жените и 59 % за мъже-
те.

• 47 % от жените работят на не-
пълно работно време в сравне-
ние с 11 % от мъжете.

• 50 % от жените полагат грижи за 
членове на семейството в рам-
ките на най-малко 1 час дневно 
в сравнение с 30 % от мъжете.

• 72 % от жените и 29 % от мъжете 
готвят и извършват домакинска 
работа всекидневно.

• 35 % от жените са преживели фи-
зическо и/или сексуално насилие 
поне веднъж след навършване на 
15-годишна възраст.

• Насилието над жени струва на Гер-
мания приблизително 36 млрд. 
евро годишно поради загуба на 
икономически резултати, използ-
ване на услуги и лични разходи.

Естония • Равнището на заетост, прирав-
нена на пълно работно време, 
е 50 % за жените и 64 % за мъже-
те.

• 15 % от жените работят на не-
пълно работно време в сравне-
ние със 7 % от мъжете.

• 35 % от жените полагат грижи за 
членове на семейството в про-
дължение на най-малко 1 час 
дневно в сравнение с 31 % от 
мъжете.

• 76 % от жените и 45 % от мъжете 
готвят и извършват домакинска 
работа всекидневно.

• 34 % от жените са преживели фи-
зическо и/или сексуално насилие 
поне веднъж след навършване на 
15-годишна възраст.

• Насилието над жени струва на Ес-
тония приблизително 590 млн. 
евро годишно поради загуба на 
икономически резултати, използ-
ване на услуги и лични разходи.

Испания • Равнището на заетост, прирав-
нена на пълно работно време, 
е 36 % за жените и 50 % за мъже-
те.

• 25 % от жените работят на не-
пълно работно време в сравне-
ние с 8 % от мъжете.

• 56 % от жените полагат грижи за 
членове на семейството в про-
дължение на най-малко 1 час 
дневно в сравнение с 36 % от 
мъжете.

• 85 % от жените и 42 % от мъжете 
готвят и извършват домакинска 
работа всекидневно.

• 22 % от жените са преживели фи-
зическо и/или сексуално насилие 
поне веднъж след навършване на 
15-годишна възраст.

• Насилието над жени струва на Ис-
пания приблизително 21 млрд. 
евро годишно поради загуба на 
икономически резултати, използ-
ване на услуги и лични разходи.

(12) Вж. EIGE, 2019 г., стр. 12—13.

Какво на практика 
означава бюджетиране, 
съобразено с равенството 
между половете? (12)

Да започнем с анализ на бюджета от 
гледна точка на равенството между 
половете

Анализът на бюджета от гледна точка на ра-
венството между половете е важен елемент 

от бюджетирането, съобразено с равенството 
между половете. Той е отправната точка в ра-
ботата за насърчаване на равенството между 
половете и правата на жените чрез бюджетни 
политики и процеси. Той допринася за прозрач-
ността по отношение на разпределението на 
бюджета и резултатите от изпълнението му 
— основен принцип на доброто управление. 
Отделните измерения, които се засягат от 
анализа на бюджета от гледна точка на равен-
ството между половете, включват разходите 
и приходите, макроикономическите политики 

https://eige.europa.eu/publications/gender-budgeting-mainstreaming-gender-eu-budget-and-macroeconomic-policy-framework
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и ефективността на предоставянето на услу-
ги и инвестициите. В практиката във връзка 
с прилагането на подхода на бюджетиране, 
съобразено с равенството между половете, 
често биват адаптирани различни аналитич-
ни методи и инструменти. Както ще видим, 
настоящият набор от инструменти е посветен 
на начините за укрепване на анализа на бю-
джета от гледна точка на равенството между 
половете в контекста на бюджетните процеси 
в рамките на фондовете на ЕС.

Процеси, свързани с бюджетирането, 
съобразено с равенството между 
половете: към преструктуриране 
и промяна

Бюджетирането, съобразено с равенството меж-
ду половете, предполага процес на промени. 

Анализът на бюджета от гледна точка на равен-
ството между половете не е самоцел; той е ва-
жен елемент от по-широк процес. Анализът на 
бюджета от гледна точка на равенството между 
половете има за цел да определи различията 
между половете и свързаните с тях проблеми, 
които служат като основа за формулиране на 
цели за борба с неравенството между полове-
те и определяне на подходящи показатели за 
оценка на напредъка. Тези цели и показатели 
се използват на свой ред за планиране на дей-
ностите и коригиране на отпусканите бюджетни 
средства (или събирането на приходи) с оглед 
постигане на желаните резултати. Редовното 
наблюдение, оценка и задълбочени прегледи 
на напредъка въз основа на утвърдени пока-
затели са важни източници на данни, необ-
ходими за следващите цикли на планиране 
и бюджетиране.

Фигура 2. Концептуална рамка на бюджетирането, съобразено с равенството между 
половете

Интегриране 
на аспектите, 
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Ангажиране на участници от държавната 
администрация и външни 
заинтересовани страни

Основната отговорност за прилагането на 
бюджетирането, съобразено с равенството 
между половете, в публичните бюджети и ад-
министрации е възложена на институцио-
налните участници в процесите на публично 
планиране и бюджетиране. Същевременно 
както академичната литература, така и прак-
тиката показват, че подходът на бюджетиране, 
съобразено с равенството между половете, 
дава най-добри резултати, когато се прилага 
с участието на представители на държавната 
администрация и външни заинтересовани 
страни. Тези различни действащи лица из-
пълняват взаимно допълващи се роли, които 
допринасят за пълноценното осъществяване 
на бюджетирането, съобразено с равенството 
между половете. Наред с прозрачността учас-
тието е още един важен принцип на доброто 
управление. Следователно участието на раз-
лични заинтересовани страни е допълнителен 
важен елемент от успешното бюджетиране, съ-
образено с равенството между половете. Както 
е видно от настоящия набор от инструменти, 
особено важно е да се осигурява подкрепа за 
участниците, които изпълняват преки отговор-
ности в бюджетния процес; казано просто, те 
са тези, които носят основната отговорност за 
изпълнение на съобразените с равенството 
между половете бюджети в рамките на тези 
процеси. В работата си с настоящия набор от 
инструменти ще разгледаме предложения за 
ангажиране на различни заинтересовани стра-
ни в ефективното бюджетиране, съобразено 
с равенството между половете.

Бюджетиране, съобразено 
с равенството между 
половете, в рамките на 
фондовете на ЕС
Вече се запознахме със съдържанието на 
понятието бюджетиране, съобразено с ра-
венството между половете, и неговата тео-
ретична обосновка. Сега ще разгледаме как 
бюджетирането, съобразено с равенството 
между половете, в рамките на фондовете на 

ЕС може да изпълнява функцията на меха-
низъм за:

• осигуряване на изпълнение на законода-
телните изисквания на ЕС;

• насърчаване на отчетността и прозрач-
ността в планирането и управлението на 
средствата от фондовете на ЕС чрез:
– определяне на различните потенциални 

въздействия от усвояването на средствата 
от фондовете на ЕС и изпълнението на 
финансираните от тези фондове дейнос-
ти върху жените и мъжете, включително 
в зависимост от етапа на техния живот 
и тяхното икономическо и социално по-
ложение;

– отчитане на тези съображения на всички 
етапи от изпълнението на фондовете на 
ЕС;

– разширяване на участието на жените 
и мъжете в бюджетните процеси; и

– задълбочаване на равенството между 
половете за жените и мъжете в цялото 
им многообразие, и по-конкретно по-
добряване на зачитането на правата на 
жените, наред с другото, чрез извършване 
на преглед на финансовите решения, 
за да се гарантира, че те допринасят за 
укрепване на равенството между поло-
вете, а не задълбочават съществуващото 
неравенство.

Бюджетирането, съобразено 
с равенството между половете, като 
подход за постигане на съответствие със 
законодателните изисквания на ЕС

За какво става дума?

Няма конкретно изискване за задължително 
прилагане на бюджетирането, съобразено 
с равенството между половете, като методо-
логия във връзка с програмирането и изпъл-
нението на програми в рамките на фондовете 
на ЕС, но въпреки това то е най-цялостният 
и най-прозрачен механизъм за изпълнение на 
изискванията и задълженията по отношение 
на равенството между половете, предвидени 
в регламентите за фондовете на ЕС.

Тези изисквания, определени в предложението 
на Комисията за Регламент за общоприложими 
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разпоредби (РОР) (COM(2018) 375 final) като 
основа за всички програми в рамките на фон-
довете на ЕС, включват:

• изискването въпросът за равенството между 
половете да се разглежда като хоризонтален 
принцип;

• определението на партньорите, участващи 
в процесите на програмиране и в изпъл-
нението на програмите, включително „ор-
ганите, отговарящи за равенството между 
половете“; и

• задължението на управляващите органи да 
„определят и прилагат критерии и процеду-
ри, които са недискриминационни и прозрач-
ни и гарантират равенство между половете“ 
(член 67).

Освен в предложението за РОР допълнителни 
изисквания за отчитане на аспектите на ра-
венството между половете са включени в спе-
циалните регламенти за отделните фондове:

• това важи в особена степен за Регламента 
за Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), 
в който е заложена специфична цел относно 
участието на жените в пазара на труда и пос-
тигането на по-добро равновесие между 
професионалния и личния живот, включи-
телно достъп до грижи за деца;

• в регламентите за Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния 
фонд като цяло се възпроизвеждат изисква-
нията, определени в РОР, и по-конкретно 
равенството между половете да се разглежда 
като хоризонтален принцип;

• в Регламента за Европейския земедел-
ски фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) (13) се изтъква, подобно на РОР, 
необходимостта „органите, отговарящи 
за равенството между половете“, да бъдат 
привлечени като партньори „където е целе-
съобразно“ (14), и е определено изискването 
към управляващите органи да уведомяват 
органите, ангажирани с насърчаването 
на равенството между жените и мъжете, 

(13) Следва да се има предвид, че предложението на Комисията за Регламент за общоприложими разпоредби (РОР) за периода 
2021—2017 г. не се прилага за ЕЗФРСР. 

(14) Член 94 от Регламента за ОСП/ ЕЗФРСР (COM(2018) 392 final). Пълно описание в инструмент 1 
(15) Sharp, R. и Broomhill, R. (2002 г.), „Budgeting for Equality: the Australian experience“ (Бюджетиране с оглед на равенството: опитът 

на Австралия), Feminist Economics, 8(1), стр. 26.
(16) За повече информация вж.: https://wbg.org.uk/

относно възможности за получаване на  
финансиране.

Бюджетирането, съобразено 
с равенството между половете, като 
начин за насърчаване на отчетността 
и прозрачността на процесите на 
планиране и управление на публичните 
финанси

За какво става дума?

Важен елемент от бюджетирането, съобразено 
с равенството между половете, е анализът на 
въздействието на бюджетите върху жените 
и мъжете. От това произтича важното значение 
на бюджетирането, съобразено с равенството 
между половете, за наблюдение на начините, 
по които публичните бюджети допринасят за 
постигането на целите на дадена държава по 
отношение на равенството между половете. 
Бюджетирането, съобразено с равенството 
между половете, е „механизъм, позволяващ да 
се определи дали поетите от дадено проучва-
нето ангажименти в областта на равенството 
между половете намират израз в бюджетни 
ангажименти; (15) на практика прилагането на 
бюджетирането, съобразено с равенството 
между половете, се изразява в търсене на отго-
ворност от правителствата за изпълнението на 
техните ангажименти в рамките на политиката 
за равенство между половете. Одитните инсти-
туции, парламентите, гражданското общество 
и медиите имат много важно участие в контрола 
и търсенето на отговорност от правителства-
та за изпълнението на публичните бюджети. 
Женската група за бюджетите в Обединеното 
кралство е добър пример за участието на граж-
данското общество в тази сфера. (16)

Ако подходът на бюджетиране, съобразено 
с равенството между половете, се прилага 
систематично, той може да допринесе за по-
вишаване на участието чрез интегриране на 
съобразени с равенството между половете 
механизми за участие в бюджетните процеси. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-common-provisions_en.pdf
https://wbg.org.uk/
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Това на свой ред повишава прозрачността. 
Например с въвеждането на обществени кон-
султации и участие в дейностите по изготвяне 
на бюджетите или на обществено участие 
в контрола на изпълнението на бюджетите се 

(17) Европейски институт за равенство между половете (2017 г.), Gender budgeting (Бюджетиране, съобразено с равенството между 
половете). Вилнюс: EIGE. Може да се намери на: https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-budgeting

(18) За повече информация вж.: http://www.igualdadgenerofondoscomunitarios.es/

стимулира участието в бюджетните процеси (17), 
при положение, че осигурим равнопоставено 
участие на жените и мъжете в цялото им мно-
гообразие, като същевременно признаваме 
и отчитаме еднакво техния принос.

Испания: насочване на действията по оперативните програми с оглед на 
подобряване на равенството между половете

В Испания инициативите за постигане на 
цели чрез фондовете на ЕС отчитат значе-
нието на висококачествения анализ от глед-
на точка на равенството между половете. 
Новите инвестиции могат да породят нови 
случаи на неравенство. Например чрез ана-
лиз от гледна точка на равенството между 
половете е установено, че въвеждането на 
нови технологии в областта на публичните 
административни услуги, например елек-
тронна администрация или електронно 
правителство, ще доведе до намаляване 

на броя на служителите в публичната администрация. Този процес ще засегне в най-го-
ляма степен жените, тъй като по-голямата част от служителите в този сектор са жени. 
Същевременно е направена констатацията, че електронните услуги оказват положи-
телно въздействие върху равновесието между професионалния и личния живот, тъй 
като водят до ускоряване на административните процедури и намаляване на тежестта, 
свързана с полагане на грижи, благодарение на предоставянето по електронен път на 
услуги, например здравни услуги.

Това положение е констатирано и са предприети съответните мерки в рамките на ис-
панските оперативни програми, които са съгласувани с целите на испанската нацио-
нална стратегия за равенство между половете. Активното участие на националните 
и поднационалните органи по въпросите на равенството на половете в наблюдението 
и оценката на оперативните програми създаде условия за интегриране на принципа 
на равенство между половете на всички етапи на оперативните програми.

Наред с ефективния анализ от гледна точка на равенството между половете инициати-
ви като Националната мрежа за равенство между половете в рамките на европейските 
фондове (18) имат важно значение за разпространение на опит, добри практики, пилотни 
дейности, обучение и развитие на капацитета, успоредно с насърчаване на сътрудни-
чеството между ръководителите на фондовете. Мрежата предлага:

• няколко ръководства;
• организиране на дейности за обучение;
• технически консултации за ръководителите на фондовете;
• подкрепа за местни инициативи, в рамките на която заинтересованите участници, 

които отговарят за изпълнението на тези инициативи, могат да предоставят доку-
менти за коментари и преглед; и

• текущо събиране на примери от практиката в съответна база данни.
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Бюджетирането, съобразено 
с равенството между половете, като 
механизъм за разширяване на участието 
на жените и мъжете в бюджетните 
процеси

За какво става дума?

Мерките за насърчаване на равнопоставеното 
участие в бюджетните процеси могат да се 
осъществяват в много различни форми. Тъй 
като бюджетирането, съобразено с равенството 
между половете, се основава на доброто упра-
вление, то преследва целта за разширяване на 
участието на заинтересованите страни в бю-
джетния процес чрез консултации и използване 
на данни, дезагрегирани по пол. Следва да 
се отбележи, че бюджетирането, съобразено 
с равенството между половете, само по себе 
си не гарантира приобщаващ процес. Необхо-
димо е да се реализират целенасочени мерки, 
за да се осигури приобщаващият характер на 
бюджетните процеси.

(19) Европейски институт за равенство между половете (2017 г.), Gender budgeting (Бюджетиране, съобразено с равенството между 
половете). Вилнюс: EIGE. Може да се намери на: https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-budgeting

Същевременно, предприемайки мерки за ак-
тивно равнопоставено ангажиране на жените 
и мъжете в дейностите по изготвяне на пуб-
личните бюджети, можем да направим така, че 
те да участват във вземането на решенията, 
които ги засягат. Укрепването на многообра-
зието на участието предполага също така 
отчитане на разнообразните характеристики 
на жените и мъжете, включващи наред с други 
тяхната възраст, раса, етническа принадлеж-
ност, религия, образование, увреждания, со-
циално-икономическо положение и сексуална 
ориентация. (19) По отношение на фондовете 
на ЕС това означава организиране на консул-
тации с участието на различни заинтересовани 
страни и представители: административни 
органи, експерти, неправителствени орга-
низации (НПО), социални партньори и др. От 
извънредно важно значение е тези основни 
заинтересовани страни да бъдат информи-
рани за потенциалните възможности, които 
предоставят фондовете, както и да получат 
възможност да заявяват своите приоритети 
и интереси относно потенциални проекти.

Австрия: участие в бюджетирането в рамките на фондовете на ЕС

В Австрия в дейностите по бюджетиране в рамките на фондовете на ЕС участват няколко 
организации, които са активни в областта на равенството между половете. Организациите, 
които участват в изготвянето на бюджета на Европейския фонд за регионално развитие 
(ЕФРР), включват Kinderfreunde (организация с дейност в сферата на грижите за деца), 
Landesfrauenbeauftragte (служители, отговорни по въпросите на жените в австрийските 
провинциални администрации), Initiative Frau&Arbeit (инициатива „Жените и трудът“) 
и FEMAIL-Fraueninformationszentrum Vorarlberg (информационен център за жени)

В процеса на реализация на няколко действия бяха включени експерти по въпросите 
на равенството между половете, например:

• фокусни групи с участието на експерти по въпросите на равенството между половете;
• еднодневни открити конференции, посветени на междинните резултати от проце-

дурите за коментари от обществеността относно проектобюджета; и
• ангажиране на официален национален представителен експерт по въпросите на 

равенството между половете (от федералното канцлерство, Bundeskanzleramt), при-
вличане за участие на експерти по въпросите на равенството между половете и оси-
гуряване на балансирано участие на жените и мъжете в групите за програмиране.

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-budgeting


Раздел 2. Какво означава бюджетиране, съобразено с равенството между половете?

Европейски институт за равенство между половете18

В резултат на това участие бяха интегрирани експертни знания в процесите на разра-
ботване на проекти и изготвяне на съответните бюджети. Осигурявайки участието на 
организации, работещи в областите на равенството, борбата срещу дискриминацията 
и правата на човека, Австрия обезпечи съответствие с Договора за ЕС, член 7 от Кон-
ституцията и националните политики (20).

(20) Оперативна програма IGJ/EFRE 2014—2020.
(21) Stotsky, J. (2016 г.), Gender budgeting: fiscal context and current outcomes, International Monetary Fund working paper (Бюджетиране, 

съобразено с равенството между половете: фискален контекст и актуални резултати, Работен документ на Международния 
валутен фонд), WP/16/149, МВФ, Вашингтон, федерален окръг Колумбия; Elborgh-Woytek. K., Newiak, M., Kochhar, K., Fabrizio, 
S., Kpodar, K., Wingender, P., Clements, B., & Schwartz, G. (2013 г.), Women, work and the economy: macroeconomic gains from gender 
equity, International Monetary Fund staff discussion note (Жените, трудът и икономиката: макроикономически резултати от 
равенството между половете, дискусионен документ на службите на Международния валутен фонд), SDN/13/10. Вашингтон, 
федерален окръг Колумбия: МВФ. Може да се намери на: http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2013/sdn1310.pdf; Европейски 
институт за равенство между половете (2017 г.), Икономически ползи от равенството между половете в Европейския съюз: 
Доклад за емпиричното приложение на модела. Може да се намери на: https://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/economic-
benefits-gender-equality-european-union-report-empirical-application-model; Европейски институт за равенство между половете 
(2017 г.), Икономически ползи от равенството между половете в Европейския съюз. Преглед на литературата: съществуващи 
данни и методологични подходи. Вилнюс: EIGE. Може да се намери на: https://eige.europa.eu/publications/economic-benefits-
gender-equality-european-union-literature-review-existing-evidence-and-methodological-approaches; Европейски институт за 
равенство между половете (2017 г.), Икономически ползи от равенството между половете в Европейския съюз, прегледи за 
ЕС и по държави — членки на ЕС. Вилнюс: EIGE. Може да се намери на: https://eige.europa.eu/publications/economic-benefits-
gender-equality-eu-eu-and-eu-member-states-overviews ; Европейски институт за равенство между половете (2017 г.), Данни за 
икономическите ползи от равенството между половете в други области на политиката. Вилнюс: EIGE. Може да се намери 
на: https://eige.europa.eu/sites/default/files/economic-benefits-gender-equality-policy-areas.pdf

(22) Kabeer, N. (2012 г.), „Women’s economic empowerment and inclusive growth: labour markets and enterprise development“ (Иконо-
мическото овластяване на жените и приобщаващият растеж: развитие на пазарите на труда и предприятията), International 
Development Research Centre Discussion Paper 29/12. Може да се намери на: https://www.soas.ac.uk/cdpr/publications/papers/
file80432.pdf

Бюджетирането, съобразено 
с равенството между половете, като 
инструмент за задълбочаване на 
равенството между жените и мъжете 
в цялото им многообразие

За какво става дума?

Анализът на бюджета от гледна точка на равен-
ството между половете обогатява знанията ни 
за потребностите на жените и мъжете, както 
и за въздействията върху разпределението 
и последствията от разпределението на ре-
сурсите върху жените и мъжете в цялото им 
многообразие. По този начин бюджетирането, 
съобразено с равенството между половете, 
създава основата за по-ефективно и основано 
на факти вземане на решения. Това на свой ред 
допринася за по-ефективното изразходване на 
публичните средства с цел задълбочаване на 
равенството между половете и организиране 
на зачитането на всички права на човека, 

включително на хората, чиито права често 
биват пренебрегвани.

Равенството между половете е основен прин-
цип на ЕС. Наред с това то носи множество 
социално-икономически ползи. Данните от 
проведени проучвания потвърждават, че на-
маляването на неравенството между половете 
има множество положителни ефекти, които 
водят до по-голям икономически растеж, съз-
даване на повече работни места, по-добро 
здравословно състояние на децата, повишена 
производителност на труда и по-чувствителни 
към потребностите на гражданите правител-
ства (21). Икономическият растеж може да окаже 
положително влияние върху икономическия 
статус на жените, но задълбочаването на при-
общаването и равенството между половете 
изисква решенията в сферата на икономиче-
ската политика да се основават на солиден 
анализ от гледна точка на равенството между 
половете (22).

http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2013/sdn1310.pdf
https://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/economic-benefits-gender-equality-european-union-report-empirical-application-model
https://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/economic-benefits-gender-equality-european-union-report-empirical-application-model
https://eige.europa.eu/publications/economic-benefits-gender-equality-european-union-literature-review-existing-evidence-and-methodological-approaches
https://eige.europa.eu/publications/economic-benefits-gender-equality-european-union-literature-review-existing-evidence-and-methodological-approaches
https://eige.europa.eu/publications/economic-benefits-gender-equality-eu-eu-and-eu-member-states-overviews
https://eige.europa.eu/publications/economic-benefits-gender-equality-eu-eu-and-eu-member-states-overviews
https://eige.europa.eu/sites/default/files/economic-benefits-gender-equality-policy-areas.pdf
https://www.soas.ac.uk/cdpr/publications/papers/file80432.pdf
https://www.soas.ac.uk/cdpr/publications/papers/file80432.pdf
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Гледайте следните два видеоматериала, 
за да разберете по-добре икономическите 
ползи от равенството между половете. 
Можете да включите субтитри на вашия 
език:

Икономически ползи от равенството меж-
ду половете: наука, технологии, инженер-
ни дисциплини и математика (STEM) (23)

Икономически ползи от равенството 
между половете: активност на пазара 
на труда и равно заплащане (24)

Бюджетирането, съобразено с равенството меж-
ду половете, поставя в центъра на вниманието 
процеса на разпределяне на ресурсите като част 
от вземането на решения относно приоритети-
те в рамките на политиката, изпълнението на 
действия в рамките на политиката и оценката 
на резултатите. Прилагането на бюджетиране,  

(23) Европейски институт за равенство между половете (2017 г.), Икономически ползи от равенството между половете: STEM. 
Вилнюс: EIGE. Може да се намери на: https://www.youtube.com/watch?v=64cCxFQnGvM

(24) Европейски институт за равенство между половете (2017 г.), Икономически ползи от равенството между половете: Активност 
на пазара на труда и равно заплащане. Вилнюс: EIGE. Може да се намери на: https://www.youtube.com/watch?v=afWKAs_XOrE

(25) Европейски институт за равенство между половете (2017 г.), Gender budgeting (Бюджетиране, съобразено с равенството между 
половете). Вилнюс: EIGE. Може да се намери на: https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-budgeting

(26) Шведска асоциация за местните власти и регионите (2014 г.), Устойчиво равенство между половете, филм за практическите 
аспекти на интегрирането на принципа на равенство между половете. Стокхолм: SKL Jämställdhet. Може да се намери на: 
https://www.youtube.com/watch?v=udSjBbGwJEg

съобразено с равенството между половете, 
предполага използване на различни инстру-
менти за анализ от гледна точка на равенството 
между половете и оценка, които са разгледани 
подробно в рамките на настоящия набор от 
инструменти. Тези инструменти позволяват 
на органите, които определят политиката, да 
разберат по-добре разликите в живота на же-
ните и мъжете, както и как и защо те използват 
по различни начини услуги, ресурси и своето 
време. Следният видеоматериал представя 
обобщен поглед върху това как подходът на 
бюджетиране, съобразено с равенството меж-
ду половете, обогатява анализа и решения-
та за използването на публичните ресурси. 
Казано просто, бюджетирането, съобразено 
с равенството между половете, допринася за 
постигането на равенство между половете, по-
добряване на благосъстоянието на населението 
и осигуряване на по-устойчив и приобщаващ 
растеж и заетост (25).

За да разберете по-добре практическите 
аспекти на понятието за бюджетиране, 
съобразено с равенството между по-
ловете, гледайте този видеоматериал 
относно устойчивото равенство между 
половете и съобразеното с равенството 
между половете бюджетиране, подготвен 
от Шведската асоциация на местните 
власти и регионите (26).

https://www.youtube.com/watch?v=64cCxFQnGvM
https://www.youtube.com/watch?v=afWKAs_XOrE
https://www.youtube.com/watch?v=64cCxFQnGvM
https://www.youtube.com/watch?v=afWKAs_XOrE
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-budgeting
https://www.youtube.com/watch?v=udSjBbGwJEg
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-analysis
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-analysis
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-impact-assessment
https://www.youtube.com/watch?v=udSjBbGwJEg


Раздел 3. Защо бюджетирането, съобразено с равенството между половете

Европейски институт за равенство между половете20

Раздел 3. Защо бюджетирането, 
съобразено с равенството между 
половете , има важно значение 
в рамките на европейските фондове, за 
които се прилага споделено 
управление?

(27) Европейски институт за равенство между половете (2017 г.), Gender equality boosts economic growth (Равенството между поло-
вете стимулира икономическия растеж). Вилнюс: EIGE. Може да се намери на: https://eige.europa.eu/news-and-events/news/
gender-equality-boosts-economic-growth

Бюджетирането, съобразено с равенството 
между половете, е необходимо за постигане 
на целите на ЕС за растеж, заетост и социал-
но сближаване. На равнище ЕС съществува 
както законодателна, така и политическа 
основа за бюджетирането, съобразено с ра-
венството между половете (вж. инструмент 1). 
Наред с това подходът води до реализиране 
на икономически ползи. Резултатите от про-
ведените проучвания разкриват ясна връзка 
между разширяването на равенството между 
половете и повишаването на растежа и зае-
тостта. „Наличните данни потвърждават, че 
напредъкът в областта на равенството между 
половете ще създаде до 10,5 млн. допълнителни 
работни места до 2050 г., в резултат на което 
равнището на заетост в ЕС ще достигне почти 
80 %. Брутният вътрешен продукт (БВП) на глава 
от населението в ЕС също ще бъде повлиян 
положително и може да нарасне с почти 10 % до 
2050 г.“ (27). Намаляването на неравенството по 
отношение на активността на пазара на труда, 
заплащането и образованието ще стимулира 
в особена степен растежа и създаването на 
работни места.
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Чрез пълноценно прилагане на подхода на 
бюджетиране, съобразено с равенството меж-
ду половете, изразяващо се в интегриране 
на аспектите, свързани с равенството между 
половете, във всички цикли на фондовете на 
ЕС, ще бъде гарантирано, че:

• изпълнението на фондовете на ЕС се от-
личава с високо качество и достига както 
до жените, така и до мъжете в цялото им 
многообразие;

• целите на фондовете на ЕС се реализират 
по-ефективно, тъй като бюджетирането, 
съобразено с равенството между половете, 
допринася за по-добро планиране, изпъл-
нение и наблюдение, като същевременно 
гарантира, че неравенството не става вко-
ренено;

• ние задълбочаваме равенството между 
половете, което е едно от основните права 
на човека;

• разпределението на икономическите ре-
сурси облагодетелства както жените, така 
и мъжете в цялото им многообразие; и

• повишава се ефективността на проектите 
в рамките на фондовете на ЕС чрез по-добро 
насочване на финансирането и по-ефикасно 
постигане на общите и конкретните цели.

Както е видно от настоящия набор от инстру-
менти, равенството между половете е признато 
основно право, което означава, че то е основ-
на ценност и цел на ЕС. Равенството между 
жените и мъжете е залегнало в учредителния 
договор на Европейския съюз. Европейският 

https://eige.europa.eu/news-and-events/news/gender-equality-boosts-economic-growth
https://eige.europa.eu/news-and-events/news/gender-equality-boosts-economic-growth
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пакт за равенство между половете и Европей-
ският стълб на социалните права определят 
равенството между половете и постигането на 
по-добро равновесие между професионалния 
и личния живот като основни елементи, които 
трябва да бъдат интегрирани във фондовете на 
ЕС. Основанието за бюджетиране, съобразено 
с равенството между половете, се укрепва от 
всички тези ангажименти, както и от важни 
международни ангажименти — от Всеобщата 
декларация за правата на човека до Между-
народния пакт за икономически, социални 
и културни права (28) и Целите за устойчиво 
развитие (ЦУР). Равенството между половете 
е не просто самостоятелна глобална цел (ЦУР 
5) и хоризонтален елемент на всичките 17 ЦУР; 
рамката на ЦУР включва също така и специален 
показател за бюджетирането, съобразено с ра-
венството между половете (показател 5.в.1.) (29).

Вж. инструмент 1 за повече информация от-
носно регулаторната рамка на фондовете на 
ЕС и залегналия в нея акцент върху отчитането 
на аспектите на равенството между половете.

Три причини, поради които 
бюджетирането, 
съобразено с равенството 
между половете, има 
важно значение в рамките 
на фондовете на ЕС:
1. Бюджетирането, съобразено 

с равенството между половете, е добро 
бюджетиране

Бюджетирането, съобразено с равенството 
между половете, подпомага прилагането на мо-
дерни стандарти по отношение на принципите 

(28) Организация на обединените нации (1966 г.), International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Международен пакт за 
икономически, социални и културни права). Ню Йорк: ООН. Може да се намери на: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/
Pages/CESCR.aspx

(29) Наред с тези три договора други важни международни правни актове, които пораждат последствия, засягащи областта на 
равенството между половете, са Конвенцията за равенството в заплащането (№ 100) (1951/1953 г.), Конвенцията за политиче-
ските права на жените (1952 г.), Конвенцията относно дискриминацията в областта на труда и професиите (№ 111 ) (1958/1960 г.), 
Конвенцията за работниците и служителите със семейни задължения (№ 156) (1981/1983 г.), Декларацията за премахване на 
насилието срещу жените (1993 г.), Конвенцията за закрила на майчинството (№ 183) (2000/2002 г.), Резолюцията на Международ-
ната организация на труда (МОТ) за насърчаване на равенството между половете, равенство по отношение на заплащането 
и закрила на майчинството (2004 г.), Декларацията от Рио де Жанейро на Световния симпозиум за ангажиране на мъжете 
и момчетата за постигане на равенство между половете (2009 г.) и Резолюцията на МОТ за равенството между половете като 
основен елемент на достойния труд (2009 г.).

на управлението на публичните финанси. Тези 
принципи включват отчетност, прозрачност, 
ефикасност и ориентираност към постигане 
на резултати, и ефективност:

• Отчетност: Бюджетирането, съобразено 
с равенството между половете, е механизъм 
за осигуряване на отчетност по отношение 
на това как ангажиментите в рамките на по-
литиката в областта на равенството между 
половете биват отразявани във фондовете 
на ЕС.

• Прозрачност: Когато се прилага с система-
тично, бюджетирането, съобразено с равен-
ството между половете, може да допринесе 
за повишаване на участието в бюджетните 
процеси, а с това и прозрачността на про-
цесите по изпълнение на фондовете на ЕС.

• Ефикасност и ориентираност към пости-
гане на резултати: Ориентираното към 
резултати бюджетиране сближава страте-
гическото планиране и управлението на 
публичните финанси, като обвързва по-тясно 
общите/конкретните политически цели на 
фондовете на ЕС с бюджетите. Действителен 
подход, ориентиран към ефективно пости-
гане на резултати, е възможен, само когато 
подходът на бюджетиране, съобразено с ра-
венството между половете, е интегриран 
в система за бюджетиране, основано на ре-
зултати. Това е така, защото бюджетирането, 
съобразено с равенството между половете, 
дава информация за ефикасността от гледна 
точка на равенството между половете. По 
този начин бюджетирането, съобразено 
с равенството между половете, създава 
възможност за ефективно и приобщаващо 
разпределение на ресурсите и реализация 
на целите по начини, които облагодетелстват 
както жените, така и мъжете в цялото им 
многообразие.

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C100
http://www.un.org.ua/images/Convention_on_the_Political_Rights_of_Women_eng1.pdf
http://www.un.org.ua/images/Convention_on_the_Political_Rights_of_Women_eng1.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C111
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C156
http://www.un-documents.net/a48r104.htm
http://www.un-documents.net/a48r104.htm
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C183
http://www.ilo.org/gender/Informationresources/WCMS_100566/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/gender/Informationresources/WCMS_100566/lang--en/index.htm
http://menengage.org/rio-declaration/
http://menengage.org/rio-declaration/
http://www.ilo.org/gender/Events/WCMS_111473/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/gender/Events/WCMS_111473/lang--en/index.htm
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• Ефективност: Анализът на бюджета от 
гледна точка на равенството между поло-
вете подобрява нашето разбиране за раз-
личните потребности на жените и мъжете, 
както и за въздействията върху разпре-
делението и последствията от разпреде-
лението на ресурсите на фондовете на 
ЕС за тях. По този начин бюджетирането, 
съобразено с равенството между половете, 
създава основата за в по-голяма степен 
основано на факти вземане на решения, 
което има решаващо значение за обезпе-
чаване на ефективното изразходване на 
финансовите средства от фондовете на ЕС 
за удовлетворяване на реалните потреб-
ности, преодоляване на текущ недостиг 
на ресурси и ограничаване на случаите 
на трайно неравенство.

2. Бюджетирането, съобразено 
с равенството между половете, 
подпомага изпълнението на 
законодателните и политическите 
ангажименти на ЕС

ЕС и неговите държави членки носят задъл-
жението да насърчават равенството между 
половете и зачитането на правата на човека, 
включително чрез изпълнение на посоче-
ните по-горе законодателни и политически 
ангажименти. Фондовете на ЕС не могат да 

стимулират благосъстоянието или приобща-
ващия и устойчив растеж, ако пренебрегват 
правата и потребностите на половината от 
населението на ЕС. Ето защо бюджетирането, 
съобразено с равенството между половете, 
трябва да се прилага във всички елементи на 
системите, процесите и програмите на фондо-
вете на ЕС; това е начинът за изпълнение на 
ангажиментите за действително задълбочаване 
на равенството между половете.

3. Бюджетирането, съобразено 
с равенството между половете, 
разширява участието на жените 
и мъжете в бюджетните процеси

Бюджетирането, съобразено с равенството 
между половете, допринася за доброто упра-
вление. Както видяхме, един от основните 
начини, по които този подход реализира този 
принос, е чрез повишаването на участието 
в процесите на бюджетиране. Чрез равнопоста-
вено включване на жените и мъжете в процеса 
на изготвяне на бюджетите на фондовете на 
ЕС, например чрез обществени консултации 
и използване на данни, дезагрегирани по пол, 
бюджетите ще бъдат съобразени в по-голяма 
степен с потребностите на гражданите, както 
и по-прозрачни, държавите ще носят по-голяма 
отговорност, а целите на фондовете на ЕС ще 
се реализират по-ефективно.



Раздел 4. Как можем да прилагаме бюджетиране, съобразено с равенството между половете, в рамките на фондовете на ЕС?

Бюджетиране, съобразено с равенството между половете: набор от инструменти „стъпка по стъпка“ 23

Раздел 4. Как можем да прилагаме 
бюджетиране, съобразено 
с равенството между половете, 
в рамките на фондовете на ЕС?  
Практически инструменти и примери 
от практиката на държавите членки

(30) Европейска комисия (2017 г.), Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и со-
циален комитет и Комитета на регионите: инициатива за подпомагане на равновесието между професионалния и личния 
живот на родителите и лицата, полагащи грижи COM/2017/0252 final. Брюксел: Европейска комисия. На разположение онлайн 
на адрес: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=COM:2017:252:FIN

Въведение
В този раздел са включени практически инстру-
менти за интегриране на аспектите, свързани 
с равенството между половете, в европейски-
те фондове, за които се прилага споделено 
управление, чрез използване на подробни 
описания, списъци за проверка и примери от 
различни държави членки. Прилагането на 
тази структура за подкрепа на всички етапи 
на процеса на програмиране и изпълнение 
ще гарантира съгласуваното интегриране 
на аспектите, свързани с равенството между 
половете. Инструментите са структурирани 
съобразно изискванията на предложението 
на Комисията за регламент по отношение на 
съдържанието и изпълнението на оперативните 
програми (ОП) в рамките на фондовете на ЕС, 
като разписват действия, свързани с отделните 
разпоредби на предложението за регламент.

Като цяло инструментите могат да бъдат при-
лагани в рамките на всички етапи на процесите 
на програмиране за всички фондове на ЕС. 
Въпреки това е необходимо да бъдат отчетени 
различни обстоятелства. С изключение на ин-
струмент 1 (в рамките на който са представени 
най-важните изисквания на предложението 
на Комисията за регламентите) и инструмент 
4 (отнасящ се до равновесието между профе-
сионалния и личния живот), инструментите 
не разписват конкретни подходи за отделните 
фондове на ЕС. Вместо това инструментите 

предоставят обща подкрепа за интегриране на 
съгласувани аспекти, свързани с равенството 
между половете.

Те отделят специално внимание на равновеси-
ето между професионалния и личния живот. От 
гледна точка на политиката на ЕС причината 
за това е, че въпросът за равновесието между 
професионалния и личния живот придоби осо-
бено важно значение във връзка с приемането 
на новата директива, регламентираща тази 
проблематика. Насърчаването на мерки, свър-
зани с равновесието между професионалния 
и личния живот, в рамките на финансираните 
от фондовете дейности върви ръка за ръка 
с новата директива и Съобщението на Коми-
сията относно инициатива за подпомагане на 
равновесието между професионалния и лич-
ния живот (30), в които Европейската комисия 
изрично насърчава финансиране от фондове 
на ЕС и Европейския фонд за стратегически 
инвестиции (ЕФСИ) на инициативи, съдейст-
ващи за постигане на целите на Директивата. 
За повече информация относно Директивата 
относно равновесието между професионалния 
и личния живот кликнете тук. Обща информа-
ция за взаимната връзка между разликата за 
заплащане на жените и мъжете и равновесието 
между професионалния и личния живот можете 
да намерите в тази публикация на EIGE.

В този раздел са включени 11 инструмента 
за прилагане на бюджетиране, съобразено 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=COM:2017:252:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32019L1158
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32019L1158
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32019L1158
https://eige.europa.eu/publications/tackling-gender-pay-gap-not-without-better-work-life-balance
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с равенството между половете, в рамките на 
фондовете на ЕС, които са групирани в три 
общи подраздела:

• Регулаторна рамка на ЕС
• Национални/поднационални програми 

и подкрепа на ниво проекти
• Докладване, наблюдение и оценка

Регулаторна рамка на ЕС
• Инструмент 1: Обвързване на фондовете на ЕС с регулаторната рамка на ЕС в областта на равенството 

между половете

Национални/поднационални програми и подкрепа на ниво проекти
• Инструмент 2: Анализ на неравенството между половете и потребностите на жените и мъжете на 

национално и поднационално равнище
• Инструмент 3: Практическо реализиране на равенството между половете в целите на политиката (в 

споразуменията за партньорство) и специфичните цели/мерки (в оперативните програми)
• Инструмент 4: Координиране и допълване между фондовете на ЕС в интерес на равновесието между 

професионалния и личния живот
• Инструмент 5: Изграждане на партньорства и управление на много нива — определяне на подходящи 

партньори, ролята на експертите по въпросите на равенството между половете и състав на 
комитетите за наблюдение

• Инструмент6: Разработване на количествени и качествени показатели за задълбочаване на 
равенството между половете

• Инструмент 7: Разработване на съобразени с аспектите на равенството между половете критерии за 
подбор на проекти

• Инструмент8: Контрол на разпределението на ресурсите, отпускани за мерки за равенство между 
половете в рамките на фондовете на ЕС

• Инструмент 9: Интегриране на аспектите на равенството между половете в дейностите по 
разработване на проекти

Докладване, наблюдение и оценка (M&E)
• Инструмент 10: Интегриране на аспектите, свързани с равенството между половете, в процесите на 

наблюдение и оценка
• Инструмент 11: Докладване относно изразходването на ресурсите за мерки за равенство между 

половете в рамките на фондовете на ЕС 
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Регулаторна рамка на ЕС

Инструмент 1: Обвързване на фондовете на ЕС 
с регулаторната рамка на ЕС в областта на равенството 
между половете

(31) Въз основа на предложението на Комисията за РОР за периода след 2020 г.
(32) Европейски съюз (без дата), Договори на ЕС. Брюксел: ЕС. Може да се намери на: https://europa.eu/european-union/law/treaties_en
(33) Европейски съюз (2007 г.), Договор за Европейския съюз. Брюксел: ЕС. Може да се намери на: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/ALL/?uri=celex%3A12012M%2FTXT

Въведение в инструмента

Този инструмент представя основните поли-
тики и цели на ЕС в областта на равенството 
между половете, които имат отношение към 
фондовете на Европейския съюз, за които се 
прилага споделено управление (31). Целта му 
е да подпомага усилията на държавите членки 
и управляващите органи за съгласуване на 
дейностите им по планиране и изпълнение на 
програмите по фондовете на ЕС със стратеги-
ите и регулаторните рамки на ЕС в областта на 
равенството между половете.

Законодателна и регулаторна основа за 
политиките на ЕС в областта на 
равенството между половете

Върховенството на закона е основополагащ 
принцип на Европейския съюз. Това означава, 
че всички действия, които предприема ЕС, се 
основават на договори, одобрени доброволно 
и демократично от всички държави — членки 
на ЕС. Договорите са обвързващи споразуме-
ния между държавите — членки на ЕС, които 
определят целите на Съюза, правилата за ра-
ботата на институциите на Съюза, процедурите 
за вземане на решения и отношенията между 
ЕС и държавите членки (32).

Подходът на ЕС към равенството между половете

Равенството между жените и мъжете е признато от ЕС като основен принцип, основна 
ценност на ЕС и необходимо условие за постигане на целите на ЕС за растеж, заетост 
и социално сближаване.

От 1996 г. Комисията се ангажира да прилага „двустранен подход“ за постигане на ра-
венство между половете. Този подход включва интегриране на аспектите, свързани 
с равенството между половете, във всички политики, успоредно с предприемането на 
специфични мерки за премахване, предотвратяване или коригиране на неравенството 
между половете. Двата подхода се допълват и единият от тях не може да замени другия. 
Интегрирането на принципа на равенство между половете не е самостоятелна цел на 
политиката, а средство за постигане на равенство на жените и мъжете.

Източник: Какво означава интегриране на принципа на равенство между половете? (EIGE, 2016 г.). Може 
да се намери на: https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/mh0216878enn.pdf

Равенството между половете е основна ценност 
на Европейския съюз, заложена във всички 
правни актове и програмни документи на ЕС:

• разпоредбите на член 2 и член 3, параграф 3 
от учредителния Договор за Европейския 
съюз (33) (ДЕС), членове 21 и 23 от Хартата 

https://europa.eu/european-union/law/treaties_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A12012M%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A12012M%2FTXT
https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/mh0216878enn.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A12012M%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A12012M%2FTXT
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en
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на основните права (34) и член 8 от Дого-
вора за функционирането на Европейския 
съюз (35) (ДФЕС) призовават за равенство 
между жените и мъжете. Текстът на член 8 от 
ДФЕС например изисква изрично от Съюза 
да работи за „премахване на неравенствата 
и за насърчаване на равенството между 
мъжете и жените във всички свои дейности“ 
(интегриране на принципа на равенство 
между половете).

• Договорът от Лисабон (36) съдържа ангажи-
мент за равенство между половете в Декла-
рация № 19, предложена към Заключителния 
акт на Междуправителствената конферен-
ция, с който е приет Договорът от Лисабон. (37)

• Политиката на ЕС за икономически растеж 
(Европа 2020) (38) включва целта за разши-
ряване на участието на жените в пазара на 
труда. Освен това Целите от Барселона (39) 
включват конкретна цел, свързана с обхва-
щането от услуги за грижи за деца с цел 
подпомагане на съчетаването на профе-
сионалния и личния живот както за жените, 
така и за мъжете.

• Въпросите за разликата в заплащането и ор-
ганизационното многообразие са прио-
ритети за Европейската комисия, които са 
пряко свързани с целите на фондовете на 

(34) Европейски съюз (2000 г.), Харта на основните права на Европейския съюз. Брюксел: ЕС. Може да се намери на: https://ec.europa.
eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en

(35) Европейски съюз (2007 г.), Договор за функционирането на Европейския съюз. Брюксел: ЕС. Може да се намери на: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT

(36) Европейски парламент (2018 г.), Информационни фишове за Европейския съюз: Договорът от Лисабон. Брюксел: Европейски 
парламент. Може да се намери на: http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/5/the-treaty-of-lisbon

(37) Европейски парламент (2018 г.), Информационни фишове за Европейския съюз: Равенство между мъжете и жените. Брюксел: 
Европейски парламент. Може да се намери на: http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/59/equality-between-men-
and-women

(38) Европейска комисия (2010 г.), Стратегия „Европа 2020“. Брюксел: Европейска комисия. Може да се намери на: https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&from=en

(39) Европейска комисия (2018 г.), Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите: относно осигуряването на детски заведения за малки деца с цел увеличаване на участието 
на жените на пазара на труда, постигане на равновесие между професионалния и личния живот от работещите родители 
и постигане на устойчив и приобщаващ растеж в Европа („целите от Барселона“). Брюксел: Европейска комисия. Може да се 
намери на: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bcn_objectives-report2018_web_en.pdf

(40) Европейска комисия (n.d.), План за действие на ЕС срещу разликата в заплащането на жените и мъжете. Може да се намери на: 
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/eu-action-against-pay-discrimination_en

(41) Европейска комисия (2015 г.), Стратегически ангажимент за равенство между половете за периода 2016—2019 г. Брюксел: 
Европейска комисия. Може да се намери на: https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/strategic-engagement-gender-
equality-2016-2019_en

(42) Европейска комисия (2015 г.), Първи етап на консултация със социалните партньори в съответствие с член 154 от ДФЕС 
относно Възможни действия във връзка с равновесието между професионалния и личния живот за работещите родители 
и лицата, полагащи грижи, C(2015) 7754 fоконч. Брюксел: Европейска комисия.

(43) Европейска комисия (2019 г.), Борба срещу дискриминацията. Брюксел: Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“. 
Може да се намери на: http://ec.europa.eu/justice/discrimination/diversity/index_en.htm

ЕС. Тези европейски приоритети са предви-
дени в правно задължителната Директива 
2014/95/ЕС (по отношение на оповестяването 
на нефинансова информация и на информа-
ция за многообразието от страна на някои 
големи предприятия и групи), в незадъл-
жителната Препоръка 2014/124/ЕС (относно 
укрепването чрез прозрачност на принципа 
на равното заплащане за мъжете и жените) 
и в Плана за действие на ЕС за периода 
2017—2019 г.: „Преодоляване на разликата 
в заплащането на жените и мъжете“ (40).

• В рамката за Стратегически ангажимент 
за равенство между половете за периода 
2016—2019 г. (41) фондовете на ЕС са посочени 
като най-важния инвестиционен инструмент 
на ЕС, включително за насърчаване на ра-
венството между половете чрез:
– текущо наблюдение и подкрепа на държа-

вите членки за реализирането на целите 
от Барселона по отношение на грижите 
за деца;

– отчитане на резултатите от обществената 
консултация, посветена на равновеси-
ето между професионалния и личния 
живот (42);

– подпомагане на усилията на дружествата 
за разширяване на участието на жените 
в пазара на труда чрез съдействие за плат-
формите за Хартата за многообразието; (43)

https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/5/the-treaty-of-lisbon
https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET EN BARROSO   007 - Europe 2020 - EN version.pdf
https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET EN BARROSO   007 - Europe 2020 - EN version.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bcn_objectives-report2018_web_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/5/the-treaty-of-lisbon
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/59/equality-between-men-and-women
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/59/equality-between-men-and-women
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&from=en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bcn_objectives-report2018_web_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/eu-action-against-pay-discrimination_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/strategic-engagement-gender-equality-2016-2019_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/strategic-engagement-gender-equality-2016-2019_en
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/diversity/index_en.htm
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/strategic-engagement-gender-equality-2016-2019_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/strategic-engagement-gender-equality-2016-2019_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/strategic-engagement-gender-equality-2016-2019_en
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– интегриране на аспектите, свързани 
с равенството между половете, в изпъл-
нението на Европейската програма за 
миграцията (44), предприемане на мерки 
за отстраняване на пречките за трудова 
заетост на жените мигранти и оказване 
на съдействие на държавите членки за 
пълноценно използване на възможност-
ите, предлагани от Европейския социален 
фонд (ЕСФ) в това отношение; и

– мерки за повишаване на осведомеността, 
насочени към популяризиране на пред-
приемачеството сред жените, включващи 
въвеждане в действие на електронна 
платформа за жени предприемачи (2016 г.), 
създаване на Европейска мрежа на жени 
бизнес ангели (2016 г.) и създаване на Мре-
жа от центрове за жени предприемачи.

• В Пакта за равенство между половете за 
периода 2011—2020 г.  (45) са изложени три 
основни амбиции на ЕС в областта на ра-
венството между половете:
– премахване на разликите между половете 

в областите на заетостта и социалната 
закрила;

– насърчаване на по-добро равновесие 
между професионалния и личния живот 
на жените и мъжете през целия живот; и

– борба с всички форми на насилие спрямо 
жените.

• Европейският стълб на социалните права (46), 
въведен в действие от институциите на ЕС 

(44) Европейска комисия (2015 г.), Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и со-
циален комитет и Комитета на регионите: Европейска програма за миграцията. COM(2015) 240 окноч. Брюксел: Европейска 
комисия. Може да се намери на: https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/communication_on_the_european_
agenda_on_migration_en.pdf

(45) Съвет на Европейския съюз (2011 г.), Заключения на Съвета от 7 март 2011 г. относно Европейския пакт за равенство между 
половете (2011—2020 г.). Брюксел: Съвет на Европейския съюз. Може да се намери на: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/?uri=CELEX%3A52011XG0525%2801%29

(46) Европейска комисия (2017 г.), Европейски стълб на социалните права. Брюксел: Европейска комисия. Може да се намери на: 
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en

(47) Основен принцип 2 (равенство между половете) определя следното: „Равното третиране и равните възможности на мъжете 
и жените трябва да бъдат гарантирани и насърчавани във всички области, включително по отношение на участието в пазара 
на труда, реда и условията за наемане на работа и напредъка в кариерата; [и] Жените и мъжете имат право на равно запла-
щане за равностоен труд.” За повече информация вж.: https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-
and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en

(48) Директива (ЕС) 2019/1158 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно равновесието между профе-
сионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета. Може 
да се намери онлайн на адрес: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32019L1158

(49) Основен принцип 9 (равновесие между професионалния и личния живот) определя следното: „Родителите и лицата с отго-
ворности за полагане на грижи имат право на подходящ отпуск, гъвкаво работно време и достъп до услуги за полагане на 
грижи. Жените и мъжете следва да имат равнопоставен достъп до специални отпуски, за да изпълняват своите отговорности 
за полагане на грижи, и да бъдат насърчавани да ги използват по балансиран начин.“

в рамките на социалната среща на върха 
за справедливост на заетостта и растежа, 
проведена през ноември 2017 г., определя 
20 основни принципа като рамка за сближа-
ване за подобряване на условията на живот 
и труд в целия ЕС. Той е структуриран в три 
категории: равни възможности и достъп до 
пазара на труда (вкл. „основен принцип 2: 
равенство между половете“ (47)), справедливи 
условия на труд и социална закрила и при-
общаване. Обвързването на тези елементи 
с изпълнението в бъдеще на фондовете на 
ЕС, и особено на новия Европейски социален 
фонд плюс (ЕСФ+), има за цел да подкрепи 
реализирането на стълба.

• Приетата неотдавна Директива относно рав-
новесието между професионалния и личния 
живот (Директива (ЕС) 2019/1158) (48) защита-
ва равенството между половете и поставя 
акцент върху реализацията на основните 
елементи от Европейския стълб на социал-
ните права (основен принцип 9: равновесие 
между професионалния и личния живот (49)) 
чрез законодателни и политически мерки:
– Законодателна мярка: въвеждане на от-

пуск по бащинство. Бащите/равностой-
ните втори родители ще могат да вземат 
най-малко 10 работни дни отпуск по ба-
щинство около времето на раждането на 
детето, който ще бъде платен не по-ниско 
от нивото на отпуск по болест.

– Законодателна мярка: укрепване на съ-
ществуващото право на четири месеца 

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52011XG0525%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52011XG0525%2801%29
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52011XG0525%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52011XG0525%2801%29
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32019L1158
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32019L1158
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32019L1158
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32019L1158
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родителски отпуск, като два от тези месе-
ци ще бъдат непрехвърляеми от единия 
родител на другия. Тези месеци ще бъдат 
платени на ниво, което ще бъде опреде-
лено от държавите членки.

– Мярка на политиката: по-ефективно из-
ползване на фондовете на ЕС за подобря-
ване на дългосрочните услуги и грижите 
за деца.

– Мярка на политиката: премахване на ико-
номическите демотивиращи фактори за 
вторите работещи членове на домакин-
ствата, препятстващи достъпа на жените 
до пазара на труда или пречещи им да 
работят на пълно работно време.

През 2015 г. всички държави — членки на 
Организацията на обединените нации (ООН), 

(50) Общо събрание на Организацията на обединените нации (2015 г.), Резолюция, приета от Общото събрание на 25 септември 
2015 г. Преобразуване на нашия свят: програмата до 2030 г. за устойчиво развитие. Ню Йорк: Общо събрание на ООН. Може 
да се намери на: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

(51) ООН — Жени (2015), ЦУР 5: Постигане на равенство между половете и равни права за всички жени и момичета. Ню Йорк: ООН 
— Жени, може да се намери на: http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality

включително всички държави — членки на 
ЕС, приеха Програмата до 2030 г. за устой-
чиво развитие (50) и включените в нея цели 
за устойчиво развитие (ЦУР). Равенството 
между половете е хоризонтален елемент на 
всичките 17 общи цели, а също самостоя-
телна цел (ЦУР 5: „Постигане на равенство 
между половете и равни права за всички 
жени и момичета“) (51). В параграф 20 от 
Програмата до 2030 г. е изрично изтъкнато 
значението на премахването на разликите 
между половете и подкрепата за равенството 
между половете чрез систематично интегри-
ране на аспектите, свързани с равенството 
между половете, а рамката на ЦУР включ-
ва специфичен показател за бюджетиране, 
съобразено с равенството между половете 
(показател 5.в.1.).

Повече информация за целите на ООН за устойчиво развитие, насочени към 
премахване на разликите между половете и подкрепа на равенството между 
половете (параграф 20 от Програмата до 2030 г.)

Постигането на равенство между половете и равните права на жените и момичетата 
ще има решаващ принос за постигане на всички общи и конкретни цели. Реализирането 
на пълния потенциал на хората и постигането на устойчиво развитие не са възможни, 
ако половината от човечеството продължава да няма достъп до пълния обем човешки 
права и възможности. Жените и момичетата трябва да се ползват с равен достъп до 
качествено образование, икономически ресурси и политическо участие, както и с равни 
възможности с мъжете и момчетата по отношение на заетост, заемане на ръковод-
ни позиции и вземане на решения на всички равнища. Ние ще работим за значително 
нарастване на инвестициите, насочени към премахване на разликите между половете 
и засилване на подкрепата за институциите във връзка с равенството между половете 
и предоставянето на повече права на жените на глобално, регионално и национално 
равнище. Всички форми на дискриминация и насилие срещу жени и момичета ще бъдат 
премахнати, включително чрез ангажиране на участието на мъжете и момчетата. 
Систематичното интегриране на аспектите, свързани с равенството между половете, 
при изпълнението на Програмата е от решаващо значение.

Конкретни изисквания за отчитане на 
аспектите, свързани с равенството между 
половете, в рамките на фондовете на ЕС

В предложението на Европейската комисия 
за регламенти за периода 2021—2027 г. се 
определят редица конкретни изисквания 

и задължения за държавите членки и уп-
равляващите органи във връзка с дейност-
ите по програмиране и изпълнение на 
програмите по фондовете на ЕС. Това са ми-
нимални изисквания за отчитане на ас-
пектите, свързани с равенството между 
половете, в рамките на фондовете на ЕС. 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
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Същевременно те могат да се използват и като 
отправна точка за надграждане на базови-
те изисквания относно пълно въвеждане на 
двустранния подход към равенството между 
половете в рамките на фондовете на ЕС, в съ-
ответствие със задълженията, произтичащи от  
Договорите.

Изискванията, определени в предложението за 
Регламент за общоприложимите разпо-
редби (РОР) (COM(2018) 375 оконч.), включват:

• изискването въпросът за равенството между 
половете да се разглежда като хоризонтален 
принцип (РОР, съображение 5);

• определението на партньорите, участ-
ващи в процесите на програмиране 

и изпълнението на програмите, включи-
телно „органите, отговарящи за равенството 
между половете“ (член 6 от РОР); и

• задължението на управляващите органи да 
„определят и прилагат критерии и процеду-
ри, които са недискриминационни и прозрач-
ни и гарантират равенство между половете“ 
(член 67 от РОР).

Изискването за равенството между поло-
вете да се разглежда като хоризонтален 
принцип следва да се разбира като цел за 
осигуряване на съответствие с двустранния 
подход на ЕС към равенството между половете, 
предполагащ по-широко прилагане на специ-
фични мерки и интегриране на принципа на 
равенство между половете.

По-подробно за равенството между половете като хоризонтален принцип 
(съображение 5 към РОР, COM(2018) 375 final)

При изпълнението на фондовете следва да се зачитат хоризонталните принципи, определени 
в член 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и в член 10 от ДФЕС, включително принципите 
на субсидиарност и пропорционалност, посочени в член 5 от ДФЕС, като се взема предвид 
Хартата на основните права на Европейския съюз. Държавите членки следва да спазват 
задълженията по силата на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и да 
осигурят достъпност съгласно член 9 от нея и съгласно законодателството на Съюза за 
хармонизиране на изискванията за достъпност на продуктите и услугите. Държавите 
членки и Комисията следва да се стремят да премахват неравнопоставеността и да 
насърчават равенството между мъжете и жените и интегрирането на перспективата 
за равенство между половете, както и да се противопоставят на дискриминацията по 
пол, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация. Фондовете не следва да подпомагат действия, които допринасят 
за каквато и да било форма на сегрегация.

Разпоредбата на член 6 относно партньорство-
то и многостепенното управление съдържа 
изискване за участие на партньорите във 

всички дейности за насърчаване на равен-
ството между половете.

По-подробно за участието на партньорите в дейностите за насърчаване на 
равенството между половете (член 6 от РОР, COM(2018) 375 final)

1. Всяка държава членка организира партньорство с компетентните регионални и местни 
органи. В това партньорство се включват най-малкото следните партньори:
а) градски и други публични органи;
б) икономически и социални партньори;
в) съответните организации, представляващи гражданското общество, партньорите 
от областта на околната среда и организациите, отговарящи за насърчаване на соци-
алното включване, основните права, правата на хората с увреждания, равенството 
между половете и недискриминацията.

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-common-provisions_en.pdf
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В член 67 са определени общите изисквания 
за съобразени с аспектите на равенството 
между половете критерии и процедури за 

подбор на проекти в рамките на дейността 
по „подбор на операции от управляващия  
орган“.

По-подробно за критериите за подбор на проекти (член 67 от РОР, COM(2018) 
375 final)

1. Управляващият орган определя и прилага критерии и процедури за подбор на опера-
ции, които са недискриминационни, прозрачни, гарантират равенство между половете 
и вземат предвид разпоредбите на Хартата за основните права на Европейския съюз 
и принципа на устойчивото развитие и на политиката на Съюза в областта на околната 
среда в съответствие с член 11 и член 191, параграф 1 от ДФЕС.

Освен в Регламента за общоприложимите раз-
поредби, допълнителни изисквания за отчитане 
на аспектите на равенството между половете 
са включени в специалните регламенти за 
отделните фондове. Това важи в особена 
степен за Европейския социален фонд 
плюс (ЕСФ+), докато в регламентите за Евро-
пейския фонд за регионално развитие 
(ЕФРР), Кохезионния фонд и Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските 
райони (ЕЗФРСР) като цяло се възпроизвеждат 
изискванията, определени в предложението 
за РОР.

Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+)

Регламентът за Европейския социален фонд 
плюс (ЕСФ+) (COM(2018) 382 final) включва спе-
цифични цели, една от които е свързана с на-
сърчаване на участието на жените в пазара на 
труда и осигуряването на по-добро равновесие 
между професионалния и личния живот, вклю-
чително достъп до грижи за деца (член 4 от 
регламента за ЕСФ+). Регламентът предвижда 
изрично изпълнението на действия в подкрепа 
на равенството между жените и мъжете, напри-
мер призовава за равни възможности, за да се 
гарантира равенство между мъжете и жените 
през цялото време на тяхната подготовка, 
изпълнение, наблюдение и оценка” (член 6 от 
регламента за ЕСФ+).

По-подробно за изискванията за равенство между половете в регламента за 
ЕСФ+ (COM(2018) 382 final)

[Член 4, Специфични цели]: ЕСФ+ подкрепя следните специфични цели в областите на 
политиката за заетост, образование, социално приобщаване и здраве, като по този 
начин допринася също така за постигането на целта на политиката за „По-социална 
Европа — изпълнение на Европейския стълб на социалните права“, посочена в член 4 от 
[бъдещия РОР]: [...] iii) насърчаване на участие на жените на пазара на труда, по-добро 
равновесие между професионалния и личния живот, включително достъп до грижи за 
деца, здравословна и добре приспособена работна среда, отчитаща рисковете за здра-
вето, адаптиране на работниците, предприятията и предприемачите към промените 
и активен живот за възрастните хора и остаряване в добро здраве.

[Член 6, Равенство между мъжете и жените и равни възможности и недискриминация]: “1. 
Всички програми, изпълнявани по направлението на ЕСФ+ при споделено управление, както 
и операциите, подкрепяни от направленията „Заетост и социални иновации“ и „Здраве“, 
гарантират равенство между мъжете и жените през цялото време на тяхната подго-
товка, изпълнение, наблюдение и оценка. Те също така насърчават равните възможнос-
ти за всички, без дискриминация, основана на пол, раса или етническа принадлежност, 
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религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, през цялото време 
на тяхната подготовка, изпълнение, наблюдение и оценка.

2. Държавите членки и Комисията също така подкрепят специфични целеви действия за 
насърчаването на посочените в параграф 1 принципи в рамките на всички цели на ЕСФ+, 
включително прехода от медико-социални грижи с настаняване/институционални грижи 
към грижи, предлагани в семейството и общността.

[Съображения]: (13) ЕСФ+ следва да има за цел да насърчава заетостта чрез активна на-
меса, която дава възможност за (повторно) интегриране на пазара на труда, особено на 
младите хора, дългосрочно безработните и неактивните, както и чрез насърчаване на 
самостоятелната заетост и социалната икономика. ЕСФ+ следва да има за цел подобря-
ване на функционирането на пазарите на труда чрез подпомагане на модернизацията на 
институциите на пазара на труда, например публичните служби по заетостта, с цел 
да се подобри техният капацитет за предоставяне на по-интензивни целенасочени кон-
султации и насоки по време на търсенето на работа и на прехода към трудова заетост, 
както и за повишаване на мобилността на работниците. ЕСФ+ следва да насърчава 
участието на жените на пазара на труда чрез мерки, целящи, наред с другото, подобря-
ване на равновесието между професионалния и личния живот и на достъпа до грижи за 
децата. ЕСФ+ следва също така да се стреми да осигури здравословна и добре адаптирана 
работна среда, за да се отговори на здравните рискове, свързани с променящите се форми 
на заетост и нуждите на застаряващата работна сила.

(28) Държавите членки и Комисията следва да гарантират, че ЕСФ+ допринася и способства 
за равенството между жените и мъжете в съответствие с член 8 от ДФЕС с цел насърча-
ване на равното третиране и равните възможности между жените и мъжете във всички 
области, включително по отношение на участието на пазара на труда, реда и условията 
за наемане на работа и кариерното развитие. Те следва също така да гарантират, че ЕСФ+ 
насърчава равните възможности за всички, без дискриминация в съответствие с член 10 
от ДФЕС, насърчава приобщаването в обществото на хората с увреждания на равна ос-
нова с всички останали и допринася за прилагането на Конвенцията на Организацията 
на обединените нации за правата на хората с увреждания. Тези принципи следва да бъдат 
взети предвид във всички измерения и на всички етапи на подготовката, наблюдението, 
изпълнението и оценката на програмите по навременен и последователен начин, като 
същевременно се гарантира, че са предприети конкретни действия за насърчаване на 
равенството между половете и равните възможности. ЕСФ+ следва също така да под-
помага прехода от медико-социални грижи с настаняване/институционални грижи към 
грижи, предлагани в семейството и общността, по-специално за лицата, които са из-
правени пред множествена дискриминация. ЕСФ+ не трябва да подкрепя действия, които 
допринасят за сегрегация или социално изключване. В Регламент (ЕС) № […][бъдещия РОР] 
се предвижда правилата за допустимост на разходите да се установяват на национално 
равнище с някои изключения, за които е необходимо да се определят специални разпоредби 
по отношение на направлението на ЕСФ+ при споделено управление.

(33) Липсата на достъп до финансиране за микропредприятията, социалната икономика 
и социалните предприятия е една от основните пречки пред създаването на бизнес, осо-
бено сред хората, които са най-отдалечени от пазара на труда. В Регламента за ЕСФ+ се 
определят разпоредби с цел да се създаде пазарна екосистема, която да увеличи предла-
гането и достъпа до финансиране за социалните предприятия, както и да се отговори на 
търсенето от онези, които най-много се нуждаят от него, и по-специално безработните, 
жените и уязвимите хора, които желаят да стартират или да развият микропредпри-
ятие. По тази цел ще се действа също и чрез финансовите инструменти и бюджетната 
гаранция в рамките на компонента за социални инвестиции и умения на фонда InvestEU.
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Обмен на опит с Общността за практика в областта на равенството между 
половете — СТАНДАРТ за ЕСФ (2014—2020 г.)

Европейската комисия създаде Общност за практика в областта на равенството между 
половете (GenderCoP) в рамките на Европейския социален фонд (ЕСФ) по време на про-
грамния период 2007—2013 г. в контекста на транснационалното сътрудничество. Тази 
общност на експерти представлява мрежа за учене, създадена в подкрепа на управля-
ващите органи и междинните звена в рамките на ЕСФ, с цел по-ефективно използване 
на стратегии за интегриране на принципа на равенство между половете в процеса на 
изпълнение на приоритетните оси по ЕСФ. Членовете на GenderCoP изготвиха европейски 
СТАНДАРТ — документ с насоки за интегриране на измерението, свързано с равенството 
между половете, във всички етапи от управлението на ЕСФ. СТАНДАРТЪТ на GenderCoP 
беше приложен като пилотна схема в четири държави членки — Фландрия в Белгия, 
Чехия, Финландия и Швеция. Европейската комисия насърчи всички държави членки 
да въведат в действие стандарта, като го утвърдят официално.

Предназначението на СТАНДАРТА, разработен по време на периода на изпълнение на 
фондовете на ЕС 2007—2013 г., е да насочва информираните дейности за съобразено 
с аспектите на равенството между половете програмиране и изпълнение на програмите 
по ЕСФ. Характерна особеност на този период беше обстоятелството, че изпълнението 
на ЕСФ се отличаваше с по-конкретни цели и амбиции по отношение на съобразеното 
с аспектите на равенството между половете в сравнение с останалите фондове. СТАН-
ДАРТЪТ съдържа полезен практически опит, обяснения и примери на най-добра практика 
в областта на интегрирането на равенството между половете в процедурите и прио-
ритетите по ЕСФ. Той може да се използва както като ръководство за интегриране на 
принципа на равенство между половете в дейностите по ЕСФ, така и като инструмент за 
оценка и наблюдение на съществуващите практики. По-конкретно СТАНДАРТЪТ съдържа 
изисквания по отношение на интегрирането на принципа на равенство между половете 
и специфични действия в рамките на ЕСФ, както на европейско, така и на национално 
равнище. На национално равнище са предвидени изисквания за националните и под-
националните оперативни програми, националното или поднационалното изпълнение 
и проекти. В СТАНДАРТА е използван обобщен модел, описващ ЕСФ.

Наред с това в СТАНДАРТА се изтъква значението на съгласуваното интегриране на 
аспектите, свързани с равенството между половете, в процедурите по фондовете на 
ЕС, от равнището на ЕС (бюджет и регулаторна рамка) до приоритетите и „следващите“ 
равнища (извършваното от държавите членки планиране, програмиране и определяне 
на условията и критериите за подбор на проекти). Тъй като равенството между половете 
е хоризонтална цел, съгласуваността е задължение на различни равнища на полити-
ката. СТАНДАРТЪТ е разработен с оглед на съгласувано интегриране на принципа на 
равенство между половете и на двустранния подход към равенството между половете 
на всички етапи от управлението на ЕСФ. Съгласуваността между различните цикли 
и процедури в рамките на политиката има важно значение. Това е така, защото всяко 
равнище дава основата за следващото равнище. При липса на съгласуваност финан-
сираните от фондовете на ЕС проекти не могат да интегрират успешно измерението, 
свързано с равенството между половете.

За повече информация относно СТАНДАРТА кликнете тук

За повече информация и други документи на GenderCoP кликнете тук

http://standard.gendercop.com/about-the-standard/why-a-standard-on-gender-mainstreaming/index.html
http://standard.gendercop.com/about-the-standard/why-gender-mainstreaming-is-important-in-the-esf/its-an-obligation-esf-and-gender-equality-regulations/index.html
http://standard.gendercop.com/about-the-standard/why-a-standard-on-gender-mainstreaming/index.html
http://standard.gendercop.com/efs-thematics/index.html
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Европейски фонд за регионално развитие 
(ЕФРР) и Кохезионен фонд

Текстът на регламента за Европейския фонд 
за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезион-
ния фонд (COM(2018) 372 оконч.) потвърждава 
изискването равенството между половете 
да се разглежда като хоризонтален принцип 
съгласно определението, включено в РОР  (52) 
(съображение 5).

(52) В COM(2018) 372 final, съображение 5 се посочва, че: „При изпълнението на ЕФРР и Кохезионния фонд следва да се зачитат 
хоризонталните принципи, определени в член 3 от Договора за Европейския съюз („ДЕС“) и в член 10 от ДФЕС, включително 
принципите на субсидиарност и пропорционалност, посочени в член 5 от ДЕС, като се взема предвид Хартата на основните 
права на Европейския съюз. Държавите членки следва да спазват задълженията по силата на Конвенцията на ООН за правата 
на хората с увреждания и да осигурят достъпност съгласно член 9 от нея и съгласно законодателството на Съюза за хармо-
низиране на изискванията за достъпност на продуктите и услугите. Държавите членки и Комисията следва да се стремят да 
премахват неравнопоставеността и да насърчават равенството между мъжете и жените и интегрирането на перспективата 
за равенство между половете, както и да се противопоставят на дискриминацията по пол, расов или етнически произход, 
религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Фондовете не следва да подпомагат действия, 
които допринасят за каквато и да било форма на сегрегация [...]”

Европейски земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР)

Текстът на регламента за Европейския земе-
делски фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) (COM(2018) 392 оконч.) потвържда-
ва необходимостта „органите, отговарящи 
за равенството между половете“, да Съдът 
привлечени като партньори, „когато е при-
ложимо“ (член 94). Наред с това регламентът 
определя изискването към управляващите 
органи да уведомяват органите, ангажирани 
с насърчаването на равенството между жените 
и мъжете, относно възможности за получаване 
на финансиране (член 110).

По-подробно относно изискването за уведомяване на органите, ангажирани 
с равенството между половете, за възможностите за получаване на финан-
сиране съгласно регламента за ОСП/ЕЗФРСР (COM(2018) 392 final)

[Член 94, Процедурни изисквания]: 3. Всяка държава членка организира партньорство 
с компетентните регионални и местни органи. В това партньорство се включват 
най-малкото следните партньори:
а) съответните публични органи;
б) икономически и социални партньори;
в) съответните организации, представляващи гражданското общество, и където е при-
ложимо, организациите, отговарящи за насърчаване на социалното включване, основните 
права, равенството на половете и недискриминацията.
Държавите членки ангажират тези партньори в подготовката на стратегическите 
планове по ОСП [Общата селскостопанска политика].

[Член 110, Управляващ орган — координация и управление]: 2. Управляващият орган от-
говаря за управлението и изпълнението на стратегическия план по ОСП по ефективен, 
ефикасен и правилен начин. По-специално, той гарантира, че: […] к) извършва се дейност 
за популяризиране на стратегическия план по ОСП, включително чрез националната 
мрежа по ОСП, чрез информиране на потенциалните бенефициери, професионалните 
организации, икономическите и социалните партньори, организациите, насърчаващи 
равенство между половете, и заинтересованите неправителствени организации, вклю-
чително екологични организации, за възможностите, предоставяни по стратегическия 
план по ОСП, и за правилата за получаване на достъп до финансиране по стратегическия 
план по ОСП, а също така чрез информиране на бенефициерите за приноса на Съюза, а на 
широката общественост — за ролята на Съюза в стратегическия план по ОСП.
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Благоприятстващи условия във връзка 
с фондовете на ЕС

Във връзка с общата цел на политиката за 
„По-социална Европа чрез изпълнение на 
европейския стълб на социалните права“ 
в приложение IV към РОР е посочена необ-
ходимостта от „Национална стратегическа 
рамка за равенството между половете“ като 
благоприятстващо условие, приложимо към 
ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд (съгласно 
член 11, параграф 1 от предложението за РОР). 
Това условие трябва да бъде изпълнено, само 
ако дадена държава членка вземе решение 
реализира една от следните две специфични 
цели чрез оперативна програма:

• ЕФРР 4,1: повишаване на ефективността на 
пазарите на труда и достъпа до качествена 
заетост чрез развитие на инфраструктурата; 
или

• ЕСФ+ 4.1.3: насърчаване на участието на 
жените на пазара на труда, по-добро рав-
новесие между професионалния и личния 
живот, включително достъп до грижи за деца, 
здравословна и добре приспособена работ-
на среда, отчитаща рисковете за здравето, 
адаптиране на работниците, предприятията 
и предприемачите към промените и активен 
живот за възрастните хора и остаряване 
в добро здраве.

Що се отнася до финансирането на една от тези 
две специфични цели, която е избрана от даде-
на държава членка, съответната национална 
стратегическа рамка на политиката за равен-
ство между половете трябва да отговаря на 
следните изисквания на национално равнище 
(приложение IV към рРОР, таблица: Тематични 
благоприятстващи условия, приложими за 
ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд — член 11, 
параграф 1:

1. обосновано с данни открояване на 
предизвикателствата по отношение на 
равенството между половете (вж. инстру-
мент 2);

2. мерки за преодоляване на неравнопос-
тавеността между половете в областта 
на заетостта, заплащането и пенсиите 
и за насърчаване на равновесието между 

професионалния и личния живот, вклю-
чително чрез подобряване на достъпа 
до образование и грижи в ранна детска 
възраст, със съответните цели(вж. инстру-
мент 3, инструмент 4 и инструмент 6);

3. механизми за наблюдение, оценка и пре-
глед на стратегическата рамка на полити-
ката (инструмент 6) и методи за събиране 
на данни (вж. инструменти 8 и 11); и

4. механизми, с които се гарантира, че не-
говото проектиране, изпълнение, наблю-
дение и преглед се извършва в тясно 
сътрудничество с органите, работещи по 
въпросите на равенството, социалните 
партньори и съответните граждански 
организации (вж. инструмент 5).

Допълнителни ресурси

©
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IG
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Можете да научите повече за дейностите и по-
литиките на ЕС в областта на равенството между 
половете, като посетите следните ресурси:

• Равенство между половете в Европейския 
съюз

• Европейски институт за равенство между 
половете

Текстове на предложенията на Комисията за 
регламенти за периода 2021—2027 г.:

• Регламент за общоприложими разпоредби 
(COM(2018) 375 final)

• Регламент за ЕСФ+ (COM(2018) 382 final)
• Регламент за ЕФРР и Кохезионния фонд 

(COM(2018) 372 final)
• Регламент за ОСП/ЕЗФРСР (COM(2018) 392 

final)
• Регламент за Европейския фонд за морско 

дело и рибарство (COM(2018) 390 final)

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality_en
https://eige.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A375%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A375%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0382
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A372%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A372%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A392%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A392%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2018:390:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2018:390:FIN
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Национални/поднационални програми 
и подкрепа на ниво проекти

Инструмент 2: Анализ на неравенството между 
половете и потребностите на жените и мъжете на 
национално и поднационално равнище

Въведение в инструмента

Инструментът съдържа насоки за оценка на не-
равенството между половете и потребностите 
на жените и мъжете в рамките на програмите 
по фондовете на ЕС. Той е предназначен за 
държавите членки и управляващите органи 
на национално и поднационално равнище.

Анализът от гледна точка на равенството между 
половете е основата за ефективно отчитане 
на аспектите на равенството между половете 
през целия програмен период. Оценките на 
въздействието върху равенството между по-
ловете се основават на и използват надеждни 
данни за характеризиране на съществуващото 
положение на целевите групи. Тези оценки 
определят специфични пропуски и неравен-
ства, особено по отношение на регионалното 
икономическо развитие, участието в пазара на 
труда, неплатената работа, мерките за подпома-
гане на по-ефективно предоставяне на грижи 
и практиките, насочени към подобряване на 
равновесието между професионалния и лич-
ния живот както за жените, така и за мъжете. 
Интервенциите, свързани с инвестиции в ин-
фраструктура или конкретни икономически сек-
тори (напр. рибарството, селското стопанство 
и т.н.), също са важни области за действия за 
намаляване на икономическите разлики между 
положението на жените и мъжете.

В контекста на фондовете на ЕС анализът от 
гледна точка на равенството между половете 
е необходим за:

• Популяризиране на двустранния под-
ход към равенството между половете: 
Съгласно приетия от Европейската комисия 

двустранен подход специфичните действия 
са един начин за пряко въздействие вър-
ху съществуващите неравенства, докато 
интегрирането на принципа на равенство 
между половете е по-дългосрочна стратегия 
за укрепване на процеса на определяне на 
политиката в областта на равенството между 
половете. Наред с това е възможно да се 
разработват специфични проекти, насочени 
към преодоляване на неравенството между 
половете и задълбочаване на равенството. 
Неравенството между половете е важна 
област за действия в рамките на фондовете 
на ЕС. Социално-икономическият анализ от 
гледна точка на равенството между половете 
има за цел да установи различия и специ-
фични потребности на жените и мъжете. 
С оглед на това той е необходим за форму-
лиране и обосноваване на приоритетите на 
оперативните програми. Анализът и оцен-
ките от гледна точка на равенството между 
половете трябва да се използват в контекста 
а разработването на целите и показателите 
в споразуменията за партньорство, опера-
тивните програми и проектите.

• Осигуряване на качество и ефективност: 
Фондовете на ЕС трябва да се изпълняват 
с възможно най-високо ниво на ефектив-
ност в интерес на цялото население. Това 
означава, че когато се използват финансови 
средства от ЕС за действия, насочени към 
постигане на стратегическите цели на ЕС за 
икономически растеж, заетост и социално 
приобщаване, средствата трябва да се из-
ползват успоредно и за задълбочаване на 
равенството между половете и постигане 
на по-добри резултати за жените и мъжете 
в цялото им многообразие. Оценките на 
въздействието върху равенството между 
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половете следва да са част от оценките на 
изходното ниво, социално-икономическия 
анализ, определянето на целите и рамките 
от показатели, които обосновават изпълне-
нието на фондовете и структурата на проце-
сите на наблюдение, оценка и докладване 
в рамките на фондовете на ЕС. Анализът на 
причините за неравенството позволява да 
се определят свързани с равенството между 
половете цели и да се изпълняват дейности, 
които допринасят за реализацията на общите 
стратегически цели.

• Предприемане на мерки в интерес на 
групите в необлагодетелствано или 
неравностойно положение: Анализът 
от гледна точка на равенството между по-
ловете отчита различния опит на жените 
и мъжете съобразно с техните различни 
характеристики като възраст, доход, рав-
нища на бедност, местоживеене в сел-
ски или градски район, увреждания, раса 
или етническа принадлежност и т.н. Този 
„хоризонтален“ анализ на характеристи-
ките, които засягат ежедневието на жени-
те и мъжете, е от решаващо значение за 
правилното разбиране на неравенството. 
Това разбиране от своя страна има важно 
значение за обосноваването на програмите 
и проектите в рамките на фондовете на ЕС, 
които съдържат мерки в отговор на тези 
различия и чрез това осигуряват по-ефек-
тивни резултати.

• Предприемане на мерки, които отчи-
тат конкретни данни за положението 
по места: Състоянието на местния пазар 
на труда има важно значение за обосно-
ваването на поднационалните програми 
и местните проекти. Тези данни трябва да 
отчитат различното положение на жените 
и мъжете по отношение на разпределението 
на работните места между тях в отделните 
професии и сектори, достъпа до грижи за 
деца по места и други услуги за социални 
грижи, степента на развитие на интегрира-
ния транспорт, предлагането на обучение 
по места и различията по отношение на 
развитието на уменията, актуалната раз-
лика в заплащането, разпределението на 
платената и неплатената работа и данните 
от проучвания относно използването на 
времето.

Стъпки за оценка и анализ на 
неравенството между половете и техните 
потребности

В процеса на разработване на оперативни про-
грами по фондовете на ЕС може да се използват 
различни инструменти като SWOT анализ на 
силните и слабите страни, възможностите и за-
плахите с цел определяне на потребностите 
и стратегическите цели.

Трябва да се отбележи, че във връзка с набора 
от инструменти „стъпка по стъпка“ е разрабо-
тен общ модел за интегриране на аспектите на 
равенството между половете във фондовете 
на ЕС. Налице са обаче значителни разлики 
между държавите по отношение на системата 
за изпълнение, например:

• основани на програми: Някои държави 
членки или региони разработват „програ-
ми“ извън общите тематични приоритети, 
определени в оперативните програми. Тези 
програми често се изпълняват от различни 
министерства или отдели в министерства;

• основани на планове за действие: Други 
държави членки разработват „планове за 
действие“, основани на ОП, които се изпъл-
няват в регионите в съответните държави 
членки;

• основани на тръжни процедури: Трети 
механизъм за изпълнение е провеждането 
на процедури за представяне на проекти, 
пряко основани на приоритетите на ОП, 
без посредничеството на междинни звена 
(напр. министерства).

В резултат на използването на такива различни 
процедури и системи в някои случаи изисква-
нията за изпълнение не се посочват в програма 
или план за действие, а в други документи, 
направляващи изпълнението. Същевременно 
общите принципи и изисквания, формулирани 
в набора от инструменти „стъпка по стъпка“, 
могат да се използват без оглед на системата 
за изпълнение.

Изпълнете следните стъпки, за да обезпе-
чите прецизен и адекватен анализ и оценка 
на неравенството между половете и техните 
потребности:

https://www.includegender.org/toolbox/plan-and-prepare/swot/
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Стъпка 1. Събиране на информация 
и дезагрегирани данни за целевата група

За целите на информационното осигуряване 
на всички аналитични дейности е добре да се 
използват дезагрегирани данни. Това означава 
статистическите данни за целевата група да 
бъдат дезагрегирани по характеристики като 
биологичен и социален пол, възраст, раса, 
етническа принадлежност, увреждане, социал-
но-икономическо положение, образователно 
равнище, заетост в различни сектори, пред-
приемачество в различни сектори, равнище на 
заплащане и други приложими фактори. Във 
връзка със събирането на тези данни трябва 
да се държи сметка за следните принципи:

• Важно е данните да бъдат във всички слу-
чаи дезагрегирани по пол като основен 
класификационен признак. Например ко-
гато се събират данни за „млади хора“ или 
„възрастни хора“, целевата група трябва да 
е дезагрегирана по пол.

• Наред с количествените данни за специ-
фични характеристики, анализът следва да 
отчита и качествени данни за жизнения опит. 
Особено важно е анализът да отчита как 
услугите се използват по различни начини 
от различните хора и какви ресурси трябва 
да бъдат насочени, за да бъдат повлияни 
тези различия.

• Наред с това са необходими и качествени 
проучвания, за да бъдат установени при-
чините за неравенството — само ако бъдат 
разбрани тези обуславящи причини можем 
да гарантираме, че проектите действително 
способстват за задълбочаване на равенство-
то. Например обществените пространства 
и обществения транспорт се използват от 
различни хора — възрастни жени и мъже, 
млади жени и мъже, деца, родители и лица, 
които полагат грижи, хора, пътуващи всеки-
дневно до работните си места, по различни 
начини в зависимост от времето през деня, 
равнищата на техните доходи, начините, по 
които е организирана работата им и грижите 
за децата им, и т.н. Съобразеният с аспекти-
те на равенството между половете анализ 
трябва да отчита цялата информация за 

(53) Европейски институт за равенство между половете (2019 г.), Индекс за равенството между половете. Вилнюс: EIGE. Може да 
се намери на: https://eige.europa.eu/gender-equality-index

ежедневието на хората, която може да се 
извлече от използвания масив от данни.

• Важно е да се използва информация от 
различни източници (напр. местни и под-
национални проучвания или консултации) 
и да се съчетават различни източници на 
данни (напр. данни от статистически служ-
би, академични изследвания и доклади за 
политиката), за да обезпечи изчерпателно 
разбиране на реалностите по терен.

• В случаите, когато липсват данни за расата 
или етническата принадлежност, възрастта, 
уврежданията или пола, това обстоятелство 
следва да се отчете като празнота в данните. 
В програмите и местните проекти биха могли 
да се включват дейности за повишаване на 
качеството на наличните данни. Дейностите 
по подобряване на данните могат да бъдат 
предвидени сред целите на проекта и в 
докладите за изпълнението му.

• Дезагрегираните по пол данни за равно-
весието между професионалния и личния 
живот спомагат да се осигури по-добро 
разбиране на разпределението на трудовите 
задължения и отговорностите за грижите 
за децата между жените и мъжете. Данните 
за заетостта и използването на времето 
хвърлят светлина върху обусловените от 
пола модели на платена и неплатена работа.

• От особено важно значение е всички анализи 
да се адаптират спрямо местните условия, 
включително чрез анализ на местни данни. 
Това може да се постигне чрез ангажиране 
на национални или местни експерти по 
равенство между половете, консултира-
не на становищата на организациите на 
гражданското общество и особено на жен-
ски организации, използване на данни от 
национални проучвания и съпоставяне на 
информация от различни източници.

Полезните източници на данни включват:

• Индекса за равенството между половете (53), 
който съдържа данни от всички държави 
— членки на ЕС, в осем области: работа, 
пари, знание, време, правомощия, здраве, 
насилие срещу жените и интерсекционална 
неравнопоставеност.

https://eige.europa.eu/gender-equality-index
https://eige.europa.eu/gender-equality-index
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• Статистическата база данни по пол на 
EIGE (54), център за цялостни знания, в който 
са събрани статистически данни в областта 
на равенството между половете и информа-
ция за различни аспекти на (не)равенството 
между жените и мъжете.

• Статистически данни на Евростат (55) — раз-
бираемо представени статистически данни, 
допълнени с речник на статистически терми-
ни и връзки към допълнителна информация, 
най-нови данни и метаданни.

Стъпка 2. Идентифициране на 
съществуващи случаи на неравенство 
между половете и причините за тях

След като разполагате с данните, необходими 
за изчерпателно характеризиране на целе-
вата група, е важно да идентифицирате съ-
ществуващите случаи на неравенство между 
половете и причините за тях. Използвайте 
дадените по-долу основни въпроси като на-
соки при изпълнението на тази стъпка. Тези 
въпроси са разработени с конкретната цел 
за засилване на фокуса върху равновесието 
между професионалния и личния живот. Те 
могат да се използват за допълване на общия 
анализ с оглед идентифициране на случаи 
на неравенство между жените и мъжете по 
отношение на достъпа да ресурси (работа, 
пари, правомощия, здраве, благосъстояние, 
сигурност, знание и образование, мобилност, 
време и т.н.) и възможностите им да упражня-
ват основните си права (граждански, социални 
и политически). (56)

Общи въпроси:

• Какви са разликите по отношение на учас-
тието на жените и мъжете в пазара на труда? 
В кои професионални области преобладават 
жените или съответно мъжете?

• Какви са разликите по отношение на рав-
нищата на доходите на жените и мъжете? 
Има ли значими разлики в броя на жените 
и мъжете, които работят на непълно работно 

(54) Европейски институт за равенство между половете (2019 г.), Статистическа база данни по пол. Вилнюс: EIGE. Може да се 
намери на: Може да се намери на: https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs

(55) Евростат (2019 г.), Статистически данни по пол. Брюксел: Евростат. Може да се намери на: https://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/index.php/Gender_statistics

(56) За допълнителни насоки вж.: https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-impact-assessment/step-3-gender-
sensitive-analysis

време? По-голям ли е броят на жените, които 
работят на повече от едно място на непълно 
работно време?

• Какво ни казват данните за използването на 
времето или на услуги за начините, по които 
жените и мъжете разпределят времето си? 
Какво ни казва това за пропуските в предос-
тавянето на местните услуги по отношение 
на тяхната достъпност и времето, през което 
се предлагат?

• По-голям ли е броят на жените, които по-
лагат грижи за деца и други членове на 
техните семейства? Представителите на 
кои възрастови групи сред жените и мъжете 
полагат повече неплатени грижи? Например 
полагат ли младите жени повече грижи за 
децата в сравнение с мъжете? Възрастните 
мъже полагат ли грижи за своите съпруги? 
Какви видове услуги имат потенциал да 
подпомогнат различни хора, ангажирани 
в изпълнението на тези функции, и да по-
добрят тяхното благосъстояние?

Въпроси, свързани конкретно с Европейския 
фонд за регионално развитие (ЕФРР) 
и Кохезионния фонд:

• Какви разлики са налице между жените 
и мъжете по отношение на информацион-
ните и комуникационните технологии (ИКТ)?

• Какви разлики са налице между жените 
и мъжете по отношение на капацитета за 
научни изследвания и иновации и въвеж-
дането в практиката на развити технологии?

• Какви разлики са налице между жените 
и мъжете по отношение на трудовите умения 
и предприемачеството?

• Как могат инфраструктурните и ИКТ решения 
да помогнат за удовлетворяване на потреб-
ностите от полагане на грижи, изграждане 
на умения и разширяване на възможностите 
за заетост?

• Налице ли е необходимост от развитие на 
капацитета в областта на равенството между 
половете на органите, които са свързани 
с изпълнението на програмите и фондовете?

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Thematic_glossaries
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Thematic_glossaries
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_statistics
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-impact-assessment/step-3-gender-sensitive-analysis
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-impact-assessment/step-3-gender-sensitive-analysis
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Въпроси, свързани конкретно с Европейския 
социален фонд плюс (ЕСФ +):

• Има ли разлики между половете сред гру-
пите на безработните младежи, търсещите 
работа жени и мъже и хората, които не са 
активни на пазара на труда?

• Мерките, свързани със самостоятелната 
заетост и социалната икономика насочени 
ли със както към жените, така и към мъжете?

• Налице и е необходимост от по-адаптирани 
мерки за подпомагане и подкрепа за удов-
летворяване на потребностите на пазара на 
труда, преход към трудов живот и мобилност 
за групи жени и мъже?

• Наличните данни показват ли, че предизви-
кателствата, свързани с равновесието между 
професионалния и личния живот, ограни-
чават възможностите за заетост на жените?

Въпроси, свързани конкретно с Европейския 
фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) 
и Общата селскостопанска политика (ОСП):

• Какви разлики са налице между жените 
и мъжете, заети в сектора на рибарството? 
В кои професионални области преобладават 
жените или съответно мъжете?

• Какви са разликите по отношение на рав-
нищата на доходите на жените и мъжете? 
Има ли значими разлики в броя на жените 
и мъжете, които работят на непълно работ-
но време?

• Има ли разлики между жените и мъжете по 
отношение на трудовите умения и предпри-
емачеството?

• Налице ли е необходимост от специални 
мерки за осигуряване на достатъчни доходи 
за жените, заети в земеделието?

• Налице ли е необходимост от мерки за по-
добряване на положението на жените земе-
делски стопани във веригата на стойността?

• Привличане на млади жени и мъже земе-
делски стопани и улесняване развитието на 
стопанската им дейност в селските райони?

Въпроси, свързани конкретно с Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските 
райони (ЕЗФРСР):

• Какви са разликите по отношение на зае-
тостта сред жените и мъжете на регионално/

поднационално равнище? В кои професио-
нални области преобладават жените или 
съответно мъжете?

• Какви са разликите по отношение на рав-
нищата на доходите на жените и мъжете 
земеделски стопани?

Стъпка 3. Пряко консултиране с целевите 
групи

Важно е да прецени необходимостта от пряко 
консултиране с целевите групи. Преди всичко 
е от особено значение да се гарантира, про-
изводство на консултации с женските орга-
низации и отчитането на техните становища 
в процеса на разработване на оперативните 
програми, изготвяне на предложения за ин-
тервенции по програмите и разработване на 
проектите. Подходящите въпроси, които да 
бъдат обсъдени в рамките на консултациите,  
включват:

• Какъв е жизненият опит, очакванията и по-
требностите на съответната група?

• Различават ли се тези аспекти за жените 
и мъжете?

• Планираната интервенция допринася ли за 
удовлетворяването на потребностите както 
на мъжете, така и на жените? Съобразена 
ли е тя с техните различни интереси, роли 
и положение в обществото?

• По какъв начин интервенциите могат да 
допринесат по-ефективно за удовлетворява-
нето на потребностите на жените и мъжете?

Стъпка 4. Формулиране на заключения

Въз основа на събраните данни и на установе-
ните случаи на неравенство между половете 
и причините за него, както и с оглед на ста-
новища на консултираните заинтересовани 
страни, в резултат на анализа може да бъдат 
формулирани обосновани с данни заключения, 
които да послужат като основа за разработва-
нето на ефективни програми и проекти. Важно 
е случаите на неравенство между половете 
и потребностите на жените и мъжете да бъдат 
обвързани с националните и получателите 
политики и цели в областта на равенството 
между половете Основните въпроси, които 
следва да бъдат зададени, са следните:
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• Какви ще са последиците от интервенция-
та за целевата група, пазара на труда или 
проекта?

• Какво отражение могат да окажат разликите 
между половете върху шансовете за реали-
зация на целите на фондовете на ЕС чрез 
интервенцията?

Наред с горното на етапа на формулиране 
на заключения е важно да се привлича мес-
тен експертен капацитет чрез ангажиране на 
национални/местни експерти в областта на 
равенството между половете, организации на 
гражданското общество, и по-специално женски 
организации, и съпоставяне на информация 
от различни източници чрез използване на 
данни от национални проучвания.

Обмислете по какъв начин неравенството 
между жените и мъжете по отношение на дос-
тъпа до ресурси (работа, пари, правомощия, 
здраве, благосъстояние, сигурност, знание 
и образование, мобилност, време и т.н.) и на 
възможностите им да упражняват основните 
си права (граждански, социални и политически) 
засяга интервенцията с оглед на обусловените 
от биологичния или социалния пол роли, които 
са определени за жените и мъжете. Основните 

въпроси, които следва да бъдат зададени, 
включват:

• Променя ли се разпределението на платената 
и неплатената работа между жените и мъжете 
като следствие от предложената интервен-
ция? Ако случаят е такъв, какви промени ще 
породи интервенцията? Ще доведе ли до 
намаляване на разликите между половете? 
Ще провокира ли по-голямо ангажиране 
на мъжете с полагане на неплатени грижи?

• Ще се промени ли представителството на 
жените в органите, вземащи решения, в след-
ствие от предложената интервенция? Ако 
случаят е такъв, какви промени ще настъпят?

• Ще се промени ли неравното разпределение 
на доходите между жените и мъжете? Ако 
случаят е такъв, какви промени ще настъпят?

• Ще нарасне ли делът на жените, работещи на 
пълно работно време? Ако случаят е такъв, 
какви промени ще настъпят?

• Ще намалее ли основаната на пола сегрега-
ция на пазара на труда? Ако случаят е такъв, 
какви промени ще настъпят?

• Ще намалее ли неравенството между же-
ните и мъжете по отношение на достъпа 
до ресурси? Ако отговорът е положителен, 
по какъв начин?

Швеция: интегриране на аспектите, свързани с равенството между полове-
те, в националното програмиране

Шведският ЕСФ използва списък за провер-
ка на равнището на националната полити-
ка за оценка на потребностите, свързани 
с равенството между половете. Благода-
рение на този анализ ЕСФ удовлетворява 
много ефективно различните потребности 
на цялото население, тъй като списъкът 
за проверка разкрива положението и по-
требностите на жените и мъжете. Това 
обстоятелство има решаващо значение във 
връзка с подготовката на споразуменията 
за партньорство и оперативната програма, 
тъй като гарантира, че те допринасят за подобряването на благосъстоянието както на 
жените, така и на мъжете. Във всяка приоритетна област (напр. транспорт, предприема-
чество, младежка безработица) положението на жените и мъжете се описва въз основа 
на дезагрегирани по пол данни и съобразен с аспектите на равенството между половете 
анализ. Въз основа на определените с помощта на този анализ различни отговорности 
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и потребности на жените и мъжете се разработват показатели, за да се проследи как 
се променя положението им през периода на изпълнение на програмата. Например 
разлики между жените и мъжете са установени в следните области:

• времето за пътуване;
• работното време;
• равнищата на разпространение на предприемачеството; и
• моделите на безработица, здраве и образование.

Причините и последствията от тези разлики се анализират от шведския ЕСФ. Органи-
зации, които работят в областта на равенството между половете и правата на жените, 
се привличат, заедно с експерти по равенство между половете и права на човека, като 
важни партньори, които допринасят за анализа. Извършва се социално-икономически 
анализ и SWOT анализ, като се отчита жизненият опит на жените и мъжете в цялото им 
многообразие. Въз основа на анализа се формулират цели за равенство между поло-
вете, които се отразяват в споразумението за партньорство и оперативната програма.

Опитът на Швеция показва също, че не е достатъчно просто да се вземе предвид бро-
ят на жените и мъжете. Данните за разпределението на населението по пол трябва да 
разглеждат съчетано с други социално-икономически показатели като възраст, место-
живеене, образователно равнище, социално-икономическо положение, раса, етническа 
принадлежност и други характеристики, за да бъдат по-добре разбрани взаимодейст-
вията между различните форми на неравенство и да бъде подобрено качеството на 
живота на най-нуждаещите се.

Списъкът за проверка, използван от шведския ЕСФ на равнището на националната 
политика:

• идентифицира съществуващи разлики между половете и причините за тях;
• описва аспектите, свързани с половете, в контекста на различни области на интер-

венция, структури и процеси като бюджетните въпроси и вземането на решения;
• интегрира аспектите, свързани с равенството между половете, във всички етапи на 

анализа, вместо да ги отделя вместо специален раздел;
• гарантира, че на етапа на предварителния социално-икономически анализ се оце-

няват разликите между жените и мъжете във всяка сфера от живота;
• отчита икономическото и социалното положение на жените и мъжете (напр. обусло-

вените от пола служителите от икономическата криза, тяхното въздействие върху 
достъпа до ресурси, разпределението на платената и неплатената работа и т.н.);

• разпознаване на лица степента на реализация на целите на ЕС и националните цели, 
както и непреодолените пречки през пълната им реализация;

• поставя конкретни цели за преодоляване на установеното в резултат на социал-
но-икономическия анализ неравенство;

• гарантира, че всички цели включват измерение, свързани с равенството, като задава 
следните въпроси:
– Кои измерения на равенството между половете трябва да бъдат взети предвид? 

(изброяването на целите може да бъде неефективно или контрапродуктивно, ако 
приемем, че те са неутрални по отношение на половете); и

– Засилват ли целите съществуващото неравенство? Например ако дейностите за 
подобряване на равновесието между професионалния и личния живот са насочени 
само към жените, възможно ли е този подход да засили стереотипите и да вкорени 
традиционните роли на жените и мъжете?

• предоставя за ползване измерими показатели за равенството между половете за 
проследяване на напредъка към постигането на целите;
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• включва партньорите, отговорни за насърчаване на равенството между половете 
и мерките срещу дискриминацията, наред с организациите на гражданското обще-
ство, работещи по въпросите на равенството;

• привлича за участие в комитета за наблюдение действащи лица, които отговарят за 
насърчаването на равенството и борбата срещу дискриминацията, както и органи-
зации на гражданското общество, работещи по въпросите на равенството;

• гарантира наличието на план за развитие на компетентностите в областта на равен-
ството между половете за ръководителите и останалите служители;

• урежда създаването на структура за подкрепа, която трябва да допринася за прила-
гането на хоризонталния принцип на равенство;

• включва информация за конкретни дейности, насочени към задълбочаване на ра-
венството между половете и интегриране на принципа на равенство между половете 
в рамките на годишните и други доклади и оценки;

• съдържа изискването за наличие на компетентност в областта на равенството между 
половете в рамките на процедурите по възлагане на предварителни оценки, оценки 
на процеса на учене и последващи оценки.

За повече информация относно шведския ЕСФ кликнете тук

Допълнителни ресурси

Инструменти за анализ от гледна точка на 
равенството между половете:

• Метод 4R
• SWOT анализ

Допълнителна информация относно:

• Анализ от гледна точка на равенството меж-
ду половете

• Понятия и определения, свързани с инте-
грирането на принципа на равенство между 
половете

• Свързани с равенството между половете 
аспекти, които имат отражение върху обла-
стите на заетостта, политиката и реформите 
на пазара на труда

• Интегрирането на принципа на равенство 
между половете и предприемачеството

• Интегрирането на принципа на равенство 
между половете в областите на селско-
то стопанство и развитието на селските  
райони

• Съчетаването на професионалния и личния 
живот

• Набор от инструменти на EIGE за институцио-
нална реформа, съобразена с равенството 
между половете

https://www.esf.se/sv/Sidhuvud/The-swedish-ESF-council/
http://www.includegender.org/toolbox/map-and-analyse/4r-method/
http://www.includegender.org/toolbox/plan-and-prepare/swot/
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-analysis
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-analysis
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/concepts-and-definitions
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/concepts-and-definitions
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/concepts-and-definitions
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/employment
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/employment
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/employment
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/employment
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/entrepreneurship
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/entrepreneurship
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/agriculture-and-rural-development
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/agriculture-and-rural-development
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/agriculture-and-rural-development
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/agriculture-and-rural-development
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/resources/italy/work-life-balance-measures-help-reconcile-work-private-and-family-life
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/resources/italy/work-life-balance-measures-help-reconcile-work-private-and-family-life
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/institutional-transformation
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/institutional-transformation
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/institutional-transformation
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Инструмент 3: Практическо реализиране на 
равенството между половете в целите на политиката 
(в споразуменията за партньорство) и специфичните 
цели/мерки (в оперативните програми)

Въведение в инструмента

Този инструмент може да се използва от дър-
жавите членки в контекста на разработването 
на споразумения за партньорство (СП), както 
и от управляващите органи на национално 
и поднационално равнище в процеса на раз-
работването на оперативни програми (ОП) за 
насърчаване на равенството между жените 
и мъжете в цялото им многообразие в целия 
ЕС. Този инструмент ще ви помогне:

• да идентифицирате аспектите на опреде-
лените от вас цели на политиката, които 
оказват отражение върху равенството между 
половете (на равнището на споразумението 
за партньорство);

• да определите конкретни аспекти на опре-
делените от вас цели на политиката с оглед 
на задълбочаване на равенството между 
половете (на равнището на споразумението 
за партньорство);

• да обосновете определени аспекти;
• да съгласувате тези аспекти със специфични 

цели/мерки, залегнали във вашите опера-
тивни програми, с цел задълбочаване на 
равенството между половете на национално 
и поднационално равнище (на равнището 
на оперативната програма); и

• да проверите дали регулаторните и поли-
тическите ангажименти на ЕС в областта на 
равенството между половете са добре инте-
грирани в споразуменията за партньорство 
и оперативните програми.

В член 17 от Регламента за общоприложимите 
разпоредби (РОР) е определено съдържание-
то на програмите в рамките на Европейския 
социален фонд (ЕСФ+), Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР), Кохезионния фонд 
и Европейския фонд за морско дело и рибар-
ство (ЕФМДР), като се посочва, че:

във всяка програма се определя стратегия 
за приноса ѝ към целите на политиката 
и за съобщаване на нейните резултати. […] 

Програмата се състои от приоритети. 
Всеки приоритет съответства на една цел 
на политиката или на техническата помощ. 
Приоритет, който съответства на една 
цел на политиката, се състои от една или 
няколко специфични цели. На една и съща 
цел на политиката може да съответства 
повече от един приоритет.

Тези цели на политиката са, както следва:

• по-интелигентна Европа — иновативен 
и интелигентен икономически преход;

• по-зелена, нисковъглеродна Европа;
• по-добре свързана Европа — мобилност 

и регионална свързаност на ИКТ;
• по-социална Европа — реализиране на 

европейския стълб на социалните права; и
• Европа по-близо до гражданите — устойчиво 

и интегрирано развитие на градските, сел-
ските и крайбрежните райони чрез местни 
инициативи.

По отношение на Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони (ЕЗФР-
СР) приоритетите на общата селскостопанска 
политика (ОСП) са основата за дейностите по 
програмиране. Съответните цели са определе-
ни в член 39 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз:

• увеличаване на селскостопанската производи-
телност чрез подкрепа на техническия прогрес 
и осигуряването на рационално развитие на 
селскостопанското производство, както и оп-
тимално използване на производствените 
фактори, по-специално на работната сила;

• осигуряване на приемлив жизнен стандарт 
за хората, занимаващи се със селско сто-
панство, в частност чрез увеличаването 
на индивидуалните доходи на лицата, осъ-
ществяващи тази дейност;

• стабилизиране на пазарите;
• гарантиране на снабдяването; и
• гарантиране, че доставяните продукти дос-

тигат до потребителите на разумни цени.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-375_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-375_en
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На пръв поглед не всички тези цели изглеж-
дат свързани с равенството между половете. 
Същевременно равенството между половете 
е неотделим елемент от всяка сфера на живота 
и всяка цел — не съществуват „неутрални по 
отношение на половете“ цели.

Нещо повече, някои от целите за устойчиво 
развитие (ЦУР), включени в Програмата на ООН 

до 2030 г., съответстват на политиките на сбли-
жаване на ЕС и следователно са приложими и по 
отношение на фондовете на ЕС. ЦУР 5 е насочена 
към постигане на равенство между половете 
и предоставяне на повече права на всички жени 
и момичета, като включва 9 конкретни цели, 
някои от които са съобразени в голяма степен 
и пряко отразяват важните цели за равенство 
между половете в рамките на фондовете на ЕС.

По-подробно за конкретните цели в рамките на ЦУР 5 „Постигане на равенство 
между половете и предоставяне на повече права на всички жени и момичета“

Както е посочено в контекста на ЦУР 5, светът е отбелязал напредък в усилията за 
постигане на равенство между половете и овластяване на жените в рамките на Це-
лите на хилядолетието за развитие, но жените и момичетата продължават да страдат 
от дискриминация и насилие във всички части на света Много от конкретните цели 
в контекста на ЦУР 5 са твърде общи и техният обхват не се простира отвъд първичното 
законодателство на ЕС в областта на равенството между половете. Въпреки това други 
от тези цели са съобразени в голяма степен и пряко отразяват важните цели за равен-
ство между половете в рамките на фондовете на ЕС (те са подчертани с получер шрифт):

5.1. Премахване на всички форми на дискриминация по отношение на всички жени 
и момичета, навсякъде
5.2. Премахване на всички форми на насилие спрямо всички жени и момичета в пуб-
личната и частната сфера, в това число трафика на жени и момичета, сексуалната 
и другите видове експлоатация
5.3. Премахване на всички вредни практики като детски, ранни и принудителни бракове 
и гениталното осакатяване на жени
5.4. Признание и оценяване на неплатеното полагане на грижи и домакинска работа 
чрез предоставяне на обществени услуги, инфраструктура и политики за социална 
закрила, и насърчаване на споделената отговорност в домакинството и семейство-
то по подходящ за националните условия начин
5.5. Гарантиране на пълноценно и ефективно участие на жените и равни възможнос-
ти за заемане на ръководни длъжности на всички равнища на вземане на решения 
в политическия, икономическия и обществения живот
5.6. Осигуряване на всеобщ достъп до полово и репродуктивно здравеопазване и репро-
дуктивни права, както е договорено в съответствие с програмата за действие от 
Международната конференция за населението и развитието, Пекинската платформа 
за действие и заключителните документи от конференциите за преразглеждането им
5.A. Предприемане на реформи за предоставяне на равни права на жените за достъп 
до икономически ресурси, както и достъп до собственост и контрол върху земя 
и други форми на собственост, финансови услуги, наследство и природни ресурси 
в съответствие с националното законодателство
5.Б. Засилено използване на базови технологии, по-специално информационни и кому-
никационни технологии, за насърчаване на възможностите за реализация на жените
5.В. Приемане и укрепване на солидни политики и приложимо законодателство за 
насърчаване на равенството между половете и разширяване на възможностите 
за реализация на всички жени и момичета на всички равнища.

Източник: https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/
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Стъпки за практическо реализиране на 
равенството между половете 
в споразуменията за партньорство 
и оперативните програми

Този раздел съдържа два списъка за проверка:

• първият е посветен на разработването на 
споразумения за партньорство,

• а вторият е посветен на разработване на 
оперативни програми.

Във всеки от тези списъци за проверка са 
включени предвидените в РОР стъпки за раз-
работване на правните актове, които са общи 
за европейските фондове, за които се при-
лага споделено управление, с изключение 
на ЕЗФРСР (57). За всяка стъпка е поместена 
графа с въпроси и практически примери за 
идентифициране, определяне и обосновава-
не на аспекти, свързани с равенството между 
половете.

Общи насоки за практическо реализиране 
на аспектите на равенството между 
половете в контекста на разработването 
на целите на политиката, специфичните 
цели и мерки

Дадените по-долу списъци за проверка отра-
зяват седем основни стъпки:

1. гарантиране, че необходимият анализ 
на контекста е извършен при отчитане 
на аспектите на равенството между по-
ловете;

(57) Приоритетите на ЕЗФРСР са определени от ОСП и не са посочени по-долу. Въпреки това въпросите може да са приложими 
по отношение на ЕЗФРСР.

2. интегриране на друга налична инфор-
мация за съществуващото неравенство 
между половете, например от препоръки, 
отнасящи се до конкретни държави;

3. развиване на съществуващите европей-
ски и национални норми и изисквания 
с цел интегриране на аспектите на равен-
ството между половете (вж. инструмент 
1)

4. изрично обвързване на хоризонталния 
принцип на равенство между половете 
с приоритетите, целите и мерките чрез 
използване на констатациите от стъпки 
1—3;

5. гарантиране, че разпределението на 
финансовите средства насърчава равен-
ството между половете на национално и/
или поднационално равнище, например 
във връзка с равенството по отношение 
на заплащането, заетостта, доходите, 
мобилността и разпределението на пла-
тената и неплатената работа;

6. разработване на дезагрегирани по пол 
показатели като стандарти и на специфич-
ни показатели по пол, когато е уместно; 
и

7. гарантиране, че всички ангажирани слу-
жители продължават необходимия капа-
цитет в областта на равенството между 
половете чрез провеждане на дейности 
за изграждане на капацитет и създаване 
на структури за подкрепа в тази област.

Тези седем стъпки се допълват със специфични 
въпроси, които следват формата на Регламента 
за общоприложимите разпоредби (РОР).
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Списък за проверка за практическо прилагане на хоризонталния принцип на равенство между половете в рамките на 
споразуменията за партньорство

В РОР е посочено, че всяко споразумение за партньорство 
трябва да съдържа следните елементи

Списък за проверка с въпроси по равенство между половете

1. избраните цели на политиката, с указание от кои фондове 
и програми ще бъдат следвани и обосновка за това, а къде-
то е целесъобразно — и обосновка за използването на мо-
дела за постигане на резултати на InvestEU, като се вземат 
предвид препоръките за отделните държави. 

• Обосновката на избраната цел (цели) на политиката съдържа ли препратка към равенството/неравенството между поло-
вете?

1) Ако отговорът е отрицателен, извършена ли е оценка на неравенството в областта на целта на политиката? (за пове-
че информация вж. инструмент 2).

2) Ако отговорът е отрицателен, защо това още не е направено?
3) Преценете необходимостта от предоставяне на необходимата подкрепа и знания за интегриране на равенството 

между половете като хоризонтален принцип, като го засегнете в обосновката и избраните цели на политиката.

Не забравяйте, че съгласно законодателството на ЕС е задължително а се отчита равенството и неравенството 
между половете (вж. инструмент 1).

• Препоръките за отделните държави съдържат ли информация относно неравенството между половете?
1) Ако отговорът е положителен, уверете се, че тези случаи на неравенство и препоръки са отразени в определените 

цели на политиката. 
2. За всяка избрана цел на политиката, посочена в точка 1:

1) резюме на вариантите на политика и на основните ре-
зултати, очаквани от всеки от фондовете;

2) включително, където е приложимо, чрез използване на 
InvestEU;

3) координация, разграничение и допълняемост между 
фондовете;

4) където е приложимо, координация между националните 
и регионалните програми;

5) допълвания между фондовете и други инструменти на 
Съюза, включително програма LIFE; и

6) стратегически интегрирани проекти и стратегически 
проекти за природата. 

• Съдържа ли резюмето препратки към случаите на неравенство в държавите членки и на поднационално и/или местно 
равнище?
– Ако отговорът е отрицателен, идентифицирайте относим анализ на неравенството в областта на целта на политиката, 

който може да обоснове позоваването на съществуващи форми на неравенство между половете

• Основните резултати свързани ли са със задълбочаването на равенството между жените и мъжете в цялото им многоо-
бразие (което предполага да бъде отчетен не само техният пол, но също така и характеристики като възраст, социално-ико-
номическо положение, увреждане, раса, етническа принадлежност, религия, местоживеене в селски или градски район 
и т.н.) в държавата членка?
– Ако отговорът не отрицателен, има ли обосновка защо това не е така?
– Ако няма, определете връзките между основните резултати и дейностите за насърчаване на равенството между поло-

вете като хоризонтален принцип. Това може да се постигне, като се гарантира, че основните резултати допринасят за 
реализирането на специфични цели за равенство между половете, като насърчаване на равенството по отношение на 
обема и качеството на заетостта, намаляване на разликата в заплащането между жените и мъжете и т.н.

• Как се вземат предвид възможни взаимно допълващи се елементи между фондовете за целите на задълбочаването на 
равенството между половете? (вж. инструмент 4 за повече информация относно координацията между фондовете).

• Отчетени ли са по координиран начин жените и мъжете националните и поднационалните програми въпросите, свърза-
ни с равенството между половете?
– Ако тези въпроси не са отчетени, преценете възможността в споразумението за партньорство да бъдат изрично засег-

нати взаимно допълващите се елементи във връзка с насърчаването на равенството между половете между национал-
ните и поднационалните програми, както и между фондовете и други инструменти на ЕС.
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В РОР е посочено, че всяко споразумение за партньорство 
трябва да съдържа следните елементи

Списък за проверка с въпроси по равенство между половете

3. Неокончателното предвиждано финансиране от всеки от 
фондовете по цели на политиката на национално равнище, 
като се спазват правилата за отделните фондове относно 
тематичната концентрация. 

• Ще повлияе ли неокончателното предвиждано финансиране равенството между половете и живота на жените и мъжете 
на национално и/или поднационално равнище?
– Ако отговорът е положителен, как ще повлияе финансирането жените и мъжете? Например положително или отрица-

телно? Ще бъдат ли повлияни жените и мъжете по различни начини? Ще бъдат ли обосновани тези различия? (Напр. за 
да бъдат компенсирани структурни неблагоприятни фактори, засягащи определени групи, може да бъдат предприети 
мерки за справедливост и за тези групи да бъдат отпуснати относително повече ресурси). Какво ще бъде въздействие-
то на такава диференциация върху равенството между половете (положително/отрицателно)?

– Ако отговорът е отрицателен, идентифицирайте целевата група по диференциран по пол начин. Не забравяйте, че 
съгласно законодателството на ЕС е задължително а се отчита равенството и неравенството между половете. 

4. Където е приложимо, разбивка на финансовите ресурси по 
категории региони в съответствие с член 102, параграф 2 
и размера на разпределените средства, предлагани за прех-
върляне между категориите региони в съответствие с член 
105. 

5. Сумите, които ще бъдат предоставени като принос за InvestEU 
по фондове и категории региони.

6. Списъкът на планираните програми по фондовете със съот-
ветното неокончателно предвиждано финансиране по фон-
дове и съответстващия на него национален принос по кате-
гории региони.

• Списъкът на планираните програми съобразен ли е с целите на политиката?

• Уверете се, че разграничавате ясно хоризонталния принцип на равенство между половете, като посочите съответните 
общи и конкретни цели, свързани с насърчаването на равенството между половете. (Вж. инструмент 1 за повече инфор-
мация относно хоризонталния принцип).

7. Резюме на действията, които съответната държава членка 
ще предприеме, за да увеличи своя административен капа-
цитет за изпълнение на фондовете.

• Предвидени ли са действия, които се отнасят до въпросите на равенството между половете въз основа на законодател-
ните задължения и ангажиментите по отношение на равенството между половете?
– Ако отговорът е отрицателен, използвайте инструмент 1, за да идентифицирате действията, които следва да бъдат 

включени.

• Налице ли е или ще бъде ли налице целта за развитие на капацитета на членовете на ръководството и другите служители? 
Това включва или ще включва ли капацитет, свързан с равенството между половете?
– Ако отговорът е отрицателен, уверете се, че организираните дейности за изграждане на капацитет в областта на равен-

ството между половете обхващат всички служители, с цел всички те да разполагат с капацитет, необходим за ефективно 
изпълнение на задълженията на ЕС в областта на равенството между половете.

• Посочени и включени ли са действащите лица, които работят в областта на равенството между половете в държавата 
членка, както в държавната администрация/публичния сектор, така и в организации на гражданското общество?
– Ако не са, идентифицирайте съответните действащи лица и се уверете, че те са включени на текуща основа.

• Налице ли е или ще бъде ли налице структура за подкрепа, съответстваща на изискванията на хоризонталните принципи, 
включително на хоризонталния принцип на равенство между половете?
– Ако отговорът е отрицателен, преценете възможностите за сред на такава структура. Например липсват знания относ-

но това какво и как трябва да съответства на изискванията, свързани с равенството между половете. Например твър-
дението, че „равенството между половете не е приложимо“ към конкретна област на политиката е широко разпростра-
нено, въпреки че аспектите, свързани с половете, са относими към всички области. Една структура за подкрепа може 
да предоставя насоки, необходими за осигуряването на съответствие с действащите изисквания.
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Списък за проверка за практическо прилагане на хоризонталния принцип на равенство между половете в рамките на 
оперативните програми

В РОР е предвидено, че в съдържанието на всяка от 
оперативните програми трябва да бъдат включени 
следните елементи  
(обърнете внимание, че стъпки 5, 6 и 7 са изключени, тъй като 
се отнасят до приложения и/или други членове от РОР)

Списък за проверка с въпроси по равенство между половете

1. Във всяка програма се определя стратегия за приноса ѝ към 
целите на политиката и за съобщаване на нейните резулта-
ти.

• Стратегията основава ли се на съобразен с аспектите на равенството между половете анализ на контекста, свързан с це-
лите на политиката?
– Ако отговорът е отрицателен, посочете приложимия в случая анализ.

• Текстът на стратегията съдържа ли понятия като равенство, справедливост, пол, жени, мъже, момичета, момчета, биоло-
гичен пол, раса, етническа принадлежност и/или многообразие?
– Ако такива понятия липсват, най-вероятно стратегията не удовлетворява задължителното изискване за интегриране 

на хоризонталния принцип на равенство между половете. В такъв случай е необходимо стратегията да бъде прерабо-
тена.

• Комуникационната стратегия посочва ли как жените и мъжете, в цялото им многообразие, ще бъдат обхванати като целе-
ва група на комуникационните дейности? Могат ли ролите, изпълнявани от жените и/или мъжете в държавата членка да 
окажат влияние върху начина на съобщаване на резултатите? Има ли яснота дали начинът на съобщаване на резултати-
те ще отразява потенциални разлики между резултатите за жените и мъжете?
– Ако няма, преценете необходимостта да отразите тези разлики, за да изпълните изискванията на хоризонталния прин-

цип.
2. Програмата се състои от приоритети. Всеки приоритет съ-

ответства на една цел на политиката или на техническата 
помощ. Приоритет, който съответства на една цел на поли-
тиката, се състои от една или няколко специфични цели. На 
една и съща цел на политиката може да съответства повече 
от един приоритет. При програмите, подпомагани от ЕФМДР, 
всеки приоритет може да съответства на една или повече 
цели на политиката. 

• Можете ли да проследите ясно хоризонталния принцип на равенство между половете в приоритетите?
– Ако не можете, преценете необходимостта от преработване на приоритетите, така че този принцип да бъде приложен 

в практиката. Това може да сте постигне чрез конкретно посочване на задълженията и ангажиментите, свързани с ра-
венството между половете (вж. инструмент 1).

• Избраните приоритети свързани ли са с подобряване на положението на жените и мъжете в цялото им многообразие 
(което предполага да бъде отчетен не само техният пол, но също и характеристики като възраст, раса, етническа принад-
лежност, религия, социално-икономическо положение, религия, местоживеене в селски или градски район и т.н.) в дър-
жавата членка?
– Ако отговорът е отрицателен, преценете необходимостта от изрично посочване на тази връзка.

• Приоритетите свързани ли са с целите за равенство между половете, определени в законодателните документи и поли-
тическите ангажименти?
– Ако отговорът е отрицателен, преценете необходимостта от изрично посочване на тази връзка.
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В РОР е предвидено, че в съдържанието на всяка от 
оперативните програми трябва да бъдат включени 
следните елементи  
(обърнете внимание, че стъпки 5, 6 и 7 са изключени, тъй като 
се отнасят до приложения и/или други членове от РОР)

Списък за проверка с въпроси по равенство между половете

3. Във всяка програма се предвижда:
1) резюме на основните предизвикателства, като се вземат 

предвид:
– икономическите, социалните и териториалните разли-

чия, освен за програмите, подпомагани от ЕФМДР;
– пазарната неефективност, инвестиционните потреб-

ности и допълняемостта с други форми на подпомага-
не;

– предизвикателствата, посочени в съответните препо-
ръки за отделните държави и в други приложими пре-
поръки на Съюза, адресирани до държавите членки;

– предизвикателствата в административния капацитет 
и управлението;

– изводи от минал опит;
– макрорегионалните стратегии и стратегиите за мор-

ските басейни, в случаите когато държавите членки 
и регионите участват в такива стратегии; ри програ-
мите, подпомагани от ФУМИ (58), ФВС (59) и ИУГВ (60), 
напредъка в прилагането на съответните достижения 
на правото на Съюза и планове за действие;

• Съществуват ли предизвикателства, свързани с неравенството между половете под каквато и да е форма? Това могат да 
бъдат случаи на неравенство между жени и мъже, между жени и мъже на различна възраст, между хора от различни раси 
или етнически групи, различна сексуална ориентация или разлики, свързани с други характеристики. Споменати ли са 
тези предизвикателства в резюмето?
– Ако не са споменати, преценете необходимостта да преработите резюмето, за да изпълните задължението за практи-

ческо прилагане на хоризонталния принцип на равенство между половете.

• Анализирани ли са икономическите, социалните и териториалните различия с отчитане на различните роли и отговор-
ности на жените и мъжете в държавата членка? (Вж. инструмент 2 за повече информация относно социално-икономическия 
анализ от тази перспектива).
– Ако отговорът е отрицателен, преценете необходимостта от извършване на такъв анализ от гледна точка на равенство-

то между половете или включете констатации от налични анализи (напр. данни от проучвания или други анализи на 
политики).

• Анализирани ли са пазарната неефективност и инвестиционните потребности на микроравнище с отчитане на начина, 
по който те могат да повлияят върху положението на жените и мъжете? Ако такъв анализ е извършен, той отчита ли по-
требностите на жените и мъжете в цялото им многообразие с цел предприемане на мерки във връзка с такава пазарна 
неефективност и инвестиции?
– Ако отговорът е отрицателен, преценете необходимостта от извършване на такъв анализ от гледна точка на равенство-

то между половете или включете констатации от налични анализи (напр. данни от проучвания или други анализи на 
политики).

• Налице ли са препоръки от ЕС и/или изводи, формулирани въз основа на досегашния опит във връзка с неравенството 
между половете в каквато и да е форма? Може да става дума за неравенство жените и мъжете жени и мъже или жените 
и мъжете жени и мъже с различни характеристики (възраст, социално-икономическо положение, раса, етническа принад-
лежност, сексуална ориентация, местоживеене и т.н.) Отчетени ли са подобни характеристики?
– Ако не са, преценете необходимостта да бъдат отчетени. Ако е необходимо, използвайте експертния капацитет на ин-

ституциите в областта на равенството между половете, неправителствени организации (НПО) или експерти по въпро-
сите на равенството между половете.

2) обосновка на избраните цели на политиката, съответ-
стващите им приоритети, специфични цели и форми на 
подпомагане;

• Обосновката за определените цели на политиката, съответстващите им приоритети, специфични цели и формите на 
подкрепа, основана ли е на усилия за преодоляване на неравенството между половете в каквато и да е форма и/или за-
дълбочаване на равенството между половете?

• Цитирани ли са националните политики, стратегии и/или регулаторни инструменти в областта на равенството между 
половете, за да бъде обоснован изборът?
– Ако отговорът е отрицателен, направете необходимото проектът да бъде преработен, за да бъдат включени такива 

препратки. Ако е необходимо, използвайте експертния капацитет на институциите в областта на равенството между 
половете, НПО или експерти по въпросите на равенството между половете.

(58) Фонд „Убежище и миграция“
(59) Фонд „Вътрешна сигурност“
(60) Инструмент за управление на границите и визите
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В РОР е предвидено, че в съдържанието на всяка от 
оперативните програми трябва да бъдат включени 
следните елементи  
(обърнете внимание, че стъпки 5, 6 и 7 са изключени, тъй като 
се отнасят до приложения и/или други членове от РОР)

Списък за проверка с въпроси по равенство между половете

3) за всеки приоритет, с изключение на техническата помощ, 
специфичните цели;

• Действията ще отчетат ли възможните разлики на положението на жените и мъжете и ще допринесат ли за задълбочава-
не на равенството между жените и мъжете в цялото им многообразие, същевременно допринасяйки за постигането 
както на общата цел на ЕС за равенство между половете, така и на националните цели в областта на равенството между 
половете?
– Ако отговорът е отрицателен, действията следва да бъдат преработени, за да се гарантира, че те съответстват на хори-

зонталния принцип на равенство между половете.
4) за всяка специфична цел:

– свързаните видове действия, включително списък на 
планираните операции от стратегическо значение и на 
техния очакван принос за постигането на тези специ-
фични цели и за макрорегионалните стратегии и стра-
тегиите за морските басейни, където е целесъобразно;

– показателите за крайния продукт и показателите за 
резултата със съответните междинни цели и целеви 
стойности;

– основните целеви групи;
– специфични целеви територии, включително плани-

рано използване на интегрирани териториални инвес-
тиции, водено от общностите местно развитие или 
други териториални инструменти;

– междурегионални и транснационални действия, при 
които бенефициерите се намират поне в още една 
друга държава членка;

– планирано използване на финансови инструменти;
– видове интервенции и примерна разбивка на програ-

мираните средства в зависимост от вида интервенция 
или област на подпомагане;

• Показателите дезагрегирани ли са по пол? При дезагрегирането отчетени ли са други социално-икономически фактори 
като възраст, местоживеене раса или етническа принадлежност, увреждане, образование и т.н.?
– Ако не са, всички показатели следва да бъдат дезагрегирани по пол, когато това е необходимо и възможно. Ако е необ-

ходимо, следва да се извърши дезагрегиране и по други критерии.

• Основната целева група описана ли е като жени и/или мъже? Взети ли са предвид и други социално-икономически факто-
ри по отношение на целевата група?
– Ако не са, определете целевите групи поне като жени и мъже, а когато е възможно и необходимо, и чрез допълнително 

дезагрегиране.

• Действията насочени ли са към конкретни територии с отчитане на тяхната възможна уязвимост за изключване или мар-
гинализация от гледна точка на равенството между половете?
– Ако отговорът е отрицателен, следва да включите този критерий въз основа на съответен анализ и/или експертен ка-

пацитет на институции по въпросите на равенството между половете, НПО или експерти в областта на равенството 
между половете.

• Разработени ли са инструменти за водено от общностите местно развитие по съобразен с аспектите на равенството 
между половете начин?
– Ако отговорът е отрицателен, преценете необходимостта да преработите проекта, за да интегрирате равенството меж-

ду половете в инструментите за местно развитие, например чрез разработване на инструментите въз основа на по-
требностите на жените и мъжете или осигуряване на равенство между половете по отношение на участието и изпъл-
нението.

• Ще позволи ли планираното използване на финансовите инструменти предприемане на мерки във връзка с показатели-
те, свързани с равенството между половете?
– Ако отговорът е отрицателен, преценете възможностите за разработване на инструмент за наблюдение, който да улесни 

предприемането на последващи мерки във връзка с равенството между половете.

• Предложените финансови инструменти удовлетворяват ли потребностите на целевите групи, включително по диферен-
циран по пол начин?
– Ако отговорът е отрицателен, преценете необходимостта да преработите тези финансови инструменти, за да изпълни-

те задълженията, произтичащи от хоризонталния принцип на равенство между половете.

• Можете ли да направите ясна връзка между примерната разбивка на програмираните ресурси и целевите групи жени 
и мъже?
– Ако отговорът е отрицателен, разбийте целевите групи на жени и мъже (като при необходимост приложите и дезагре-

гиране по други признаци). Обвържете тази разбивка с разбивката на ресурсите по програмата.
– Финансовият план отразява ли констатациите от анализа на въздействието върху равенството между половете?
– Ако отговорът е отрицателен, преценете необходимостта от преработване на финансовия план, за да бъдат отчетени 

тези констатации.
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В РОР е предвидено, че в съдържанието на всяка от 
оперативните програми трябва да бъдат включени 
следните елементи  
(обърнете внимание, че стъпки 5, 6 и 7 са изключени, тъй като 
се отнасят до приложения и/или други членове от РОР)

Списък за проверка с въпроси по равенство между половете

5) планирано използване на техническа помощ в съответ-
ствие с членове 30—32 и съответните видове интервен-
ции;

• Посочено ли е равенството (между половете) във връзка с планираното използване на техническа помощ? Това е от го-
лямо значение, тъй като техническата помощ може да допринесе за изграждане на практически знания по въпросите на 
равенството между половете в контекста на фондовете.
– Ако отговорът е отрицателен, преценете възможност да използвате ресурсите за техническа помощ, за да изградите 

масив от знания по въпросите на равенството между половете като хоризонтален принцип. Това може да се постигне 
например чрез мобилизиране на ресурси за техническа помощ за специфични проучвания, експертен капацитет, свър-
зан с равенството между половете, пилотни дейности по оценки и инструменти, свързани с равенството между поло-
вете, или използване на фондове за изграждане на структури за подкрепа във връзка с равенството между половете.

6) план за финансиране, съдържащ:
– таблица, в която са посочени общите разпределени 

финансови средства за всеки от фондовете и за всяка 
категория регион за целия програмен период и по 
години, включително сумите, прехвърлени съгласно 
член 21;

– таблица, в която са посочени общите финансови сред-
ства за всеки приоритет по фондове и по категории 
региони и националният принос, както и дали той се 
състои от публичен и частен принос;

– за програмите, подпомагани от ЕФМДР, таблица, в коя-
то се посочва за всяка област на подпомагане размерът 
на общите разпределени финансови средства за под-
помагането от фонда, както и националният принос;

– за програмите, подпомагани от ФУМИ, ФВС и ИУГВ, 
таблица, в която се посочва за всяка специфична цел 
размерът на общите разпределени финансови средства 
по вид действие, както и националният принос и дали 
той се състои от публичен и частен принос;

• При изготвянето на финансовия план взети ли са предвид:
– Идентифицираните целеви групи жени и мъже в цялото им многообразие?

• Въздействието на плана върху живота на жените и мъжете?
– Използването на времето от жените и мъжете по отношение на полагания от тях неплатен и доброволен труд?
– Частната икономическа сфера по отношение на заплащани такси и/или разходи?
– Други публични бюджети, например за транспорт?
– Ако отговорът е отрицателен, преценете необходимостта от преработване на финансовия план, за да бъдат отчетени 

тези елементи.

7) предприетите действия за привличане на съответните 
партньори, съгласно посоченото в член 6 във връзка 
с подготовката на програмата, и ролята на тези партньо-
ри в изпълнението, наблюдението и оценката на програ-
мата;

• Съгласно член 6 „в партньорството се включват най-малкото следните партньори: съответните организации, представля-
ващи гражданското общество, партньорите от областта на околната среда и организациите, отговарящи за насърчаване 
на социалното включване, основните права, правата на хората с увреждания, равенството между половете и недискри-
минацията.“ Изрично включени и описани ли са партньорите и органите, отговорни за равенството между половете?
– Ако отговорът е отрицателен, опишете компетентните партньори, работещи в областта на равенството между полове-

те, и преценете възможността за тяхното включване и пълноценно участие.
– Преценете възможността за мобилизиране на ресурси за изграждане на капацитета на тези партньори относно фондо-

вете и свързаните с тях процеси. Това е важно, тъй като те могат да предоставят ефективен експертен капацитет в об-
ластта на равенството между половете, но е възможно да не притежават достатъчен капацитет относно работата 
с фондовете на ЕС.

8) за всяко благоприятстващо условие, определено в съот-
ветствие с член 11, приложение III и приложение IV, 
оценка дали благоприятстващото условие е изпълнено 
към датата на представяне на програмата;

• Извършена ли е оценка на начина на изпълнение на благоприятстващите условия, свързани с равенството между поло-
вете?
– Ако не е извършена такава оценка, изгответе я и интегрирайте нейните резултати.
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В РОР е предвидено, че в съдържанието на всяка от 
оперативните програми трябва да бъдат включени 
следните елементи  
(обърнете внимание, че стъпки 5, 6 и 7 са изключени, тъй като 
се отнасят до приложения и/или други членове от РОР)

Списък за проверка с въпроси по равенство между половете

9) предвидения подход към комуникацията и видимостта 
за програмата чрез определяне на нейните цели, целеви 
групи, комуникационни канали, отразяване в социални-
те медии, планиран бюджет и съответните показатели за 
наблюдение и оценка;

• Подходът за комуникация и видимост включва ли стратегия за насърчаване на равенството между половете и осигуря-
ване на съобразена с аспектите на равенството между половете комуникация? Ясно посочено ли е, че равенството между 
половете е хоризонтален принцип? Ясно посочено ли е, че заявителите на проекти и изискванията за наблюдение по 
програмата трябва да предоставят доказателства за целите и резултатите по отношение на равенството между половете?
– Ако това не е посочено, преценете необходимостта от преработване на подхода, за да бъдат изтъкнати връзките между 

равенството между половете като хоризонтален принцип и комуникационната стратегия.

За допълнителна информация относно равенството между половете и комуникацията прегледайте съответния набор от 
инструменти на EIGE или резюмето на документа Неутрална по отношение на пола комуникация на шведския секретариат 
за изследвания в областта на равенството между половете.

10) управляващия орган, одитния орган и организацията, 
която получава плащания от Комисията.

• Служителите в управляващия орган или други органи, участващи в управлението на фондовете на ЕС, разбират ли хори-
зонталния принцип на равенство между половете? Каква информация и насоки се предоставят вътрешно и на партньор-
ите?
– Ако не се предоставя така информация или насоки, преценете възможностите за организиране на дейности за изграж-

дане на капацитет и създаване на структури за подкрепа във връзка с равенството между половете чрез мобилизиране 
на ресурси за техническа помощ.

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-institutional-transformation/step-7-communicating-gender-mainstreaming
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-institutional-transformation/step-7-communicating-gender-mainstreaming
https://www.samband.is/media/jafnrettismal/Gender-equal-communication-pdf.pdf
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Примери за интегриране на равенството между половете като хоризонтален принцип 
в целите на политиката и специфичните цели

Разглеждане на хипотетичен пример: предприемане на мерки във връзка 
с установени разлики, засягащи равенството между половете, в оперативна 
програма

В резултат на анализ на контекста в условна държава в Южна Европа е установен потен-
циал за разширяване на участието на жените в малките и средните предприятия (МСП). 
В процеса на разработване на споразуменията за партньорство управляващите органи на 
тази държава избират цел на политиката 1: „по-интелигентна Европа чрез насърчаване 
на иновативния и интелигентен икономически преход“ за един от своите приоритети. Те 
определят следната специфична цел: „засилване на растежа и конкурентоспособността 
на МСП“ и крайния продукт „МСП, подпомагани да създават работни места и растеж.“ 
В рамките на този краен продукт управляващите органи разработват допълнителна ин-
формация, отнасяща се до анализа на контекста, и целта за разширяване на участието 
на жените в МСП, както като предприемачи, така и като заети лица. Във връзка с това 
в процеса на изпълнение на оперативната програма се отделя специално внимание на 
мерките за повишаване на дела на жените в МСП, и особено в новите предприятия. За 
постигането на тази цел е предвиден и съответен бюджет.

Тъй като жените в страната са недостатъчно представени в новите предприятия и сред 
собствениците на МСП, е направен изводът, че програмите, насочени към МСП и со-
циалните предприятия, са недостатъчни, тъй като не съдържат достатъчно мерки за 
преодоляване на съответните проблеми и поради това нямат потенциал да постигнат 
съществено нарастване на участието на жените в МСП. Необходими са услуги, насочени 
конкретно към жените, например мерки за подобряване на достъпа до кредити, обуче-
ние и наставничество по управление на предприятия, наред с услуги за предоставяне 
на грижи и иновативни информационно-технологични (ИТ) услуги за подкрепа на рав-
новесието между професионалния и личния живот, както за жените, така и за мъжете, 
например интервенции за предоставяне на грижи за възрастни хора и други форми на 
социални грижи, осъществявани с използване на ИТ. Дейностите за развитие на МСП 
могат да бъдат включени в действия, изпълнявани в рамките на ЕСФ и ЕФРР, с цел да 
бъде отразен комплексният характер на съчетаването на платената работа с неплате-
ното изпълнение на отговорности за полагане на грижи, успоредно с изпълнение на 
целта за разширяване на участието на жените в програми за обучение и подобряване 
на достъпа им до платена работа. Предложено е например в определени сектори и про-
фесии, в които жените са преобладаващо активни, и успоредно с това са осъществени 
интервенции, насочени към недостатъчния дял на мъжете, ангажирани в платени 
и неплатени дейности по полагане на грижи. Успоредно са разработени специфични 
дейности за подкрепа, чиято цел е жените предприемачи да бъдат подпомогнати да 
разработят свои бизнес планове, да получат достъп до кредити и да започнат собствена 
стопанска дейност. Тези инициативи са разгърнати както в сектори, които са традицион-
но доминирани от жените, така и в сектори, в които обикновено преобладават мъжете.

Извършва се редовно наблюдение по пол, с цел да се оцени предоставяната подкрепа, 
потребностите на бенефициерите, напредъка на новосъздадените предприятия, достъпа 
до кредити, размера на предприятията и показателите, свързани с успеха и задържането 
на предприятията на пазара, разбити по пол. Това наблюдение допринася за коригиране 
на изкривяването по пол по време на изпълнението на програмата. Установено е напри-
мер, че средният (гарантиран) размер на кредитите, отпускани на мъжете, е по-висок 
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в сравнение със същия показател за жените, а равнището на изпадане в несъстоятелност 
на предприятията след изтичане на една година е по-високо за предприятията, чиито 
собственици са мъже, отколкото за новите предприятия, управлявани от жени. Въведен 
е усъвършенстван и съобразен в по-голяма степен с аспектите, свързани с равенството 
между половете, процес на подбор, който допринася за по-успешно постигане на це-
лите на програмата за увеличаване на дела на предприятията, чиито собственици са 
жени. Наред с това осигуреният по-широк достъп до услуги за полагане на грижи води 
до нарастване на равнищата на заетост сред жените след провеждане на специализи-
рано обучение. Това е свързано с нарастването на времето, с което разполагат жените, 
благодарение на което те са станали по-привлекателни служители, тъй като имат въз-
можност да работят на пълно работно време.

Германия: Долна Саксония отчита жизнения опит на жените и мъжете

Германската федерална провинция Долна 
Саксония (Niedersachsen) е разработила 
обща платформа за наблюдение на напре-
дъка на изпълнението на хоризонталните 
принципи, включително принципа на ра-
венство между половете, в рамките на всич-
ки фондове на ЕС. Основната цел на тази 
инициатива е координиране и управление 
на дейностите в рамките на програмите 
по фондовете на ЕС с цел намаляване на 
съществуващите случаи на неравенство 
между жените и мъжете. Стимулира се ре-
довен и интензивен обмен между фондовете като ЕЗФРСР и обхващащата ЕФРР и ЕСФ 
оперативна програма, и централния координиращ орган. Активно се подпомагат мер-
ките и управлението на процедурите по възлагане на дейности за задълбочаване на 
равенството между половете.

В рамките на тази инициатива управляващите органи на оперативната програма по 
ЕФРР/ЕСФ и ЕЗФРСР, както и членовете на съответните ръководни групи реализират 
в Долна Саксония пилотен проект. Предметът на този пилотен проект е координиране 
на обмена на информация относно напредъка на изпълнението на хоризонталните 
принципи и по-специално на принципа на равенство между половете. Проектът включва 
действия, чиято цел е осъществяваната комуникация да бъде съобразена в по-голяма 
степен с аспектите на равенството между половете, като същевременно се гарантира, 
че събират и докладват пред комитета за наблюдение данни за жизнения опит на же-
ните и мъжете. Централните координационни дейности между ЕЗФРСР и оперативната 
програма по ЕСФ/ЕФРР включват текущи дискусии за анализ на констатациите, свързани 
с равните възможности за жените и мъжете. Важен продукт от тези координационни 
дейности е отделеното внимание върху въздействията на разпределението на сред-
ствата от фондовете върху задълбочаването на равенството между половете, например 
необходимостта да се избягва одобряването на финансиране, което може потенциално 
да допринесе за, или да укрепи съществуващи отрицателни структурни неблагоприят-
ни фактори за жените. Наред с горното резултатите от координационните дейности са 
използвани в процеса на програмиране на фондовете за периода след 2020 г.

©
 S

tu
nn

in
gA

rt
/S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m



Раздел 4. Как можем да прилагаме бюджетиране, съобразено с равенството между половете, в рамките на фондовете на ЕС?

Бюджетиране, съобразено с равенството между половете: набор от инструменти „стъпка по стъпка“ 55

В рамките на оперативната програма по ЕСФ/ЕФРР интегрирането на принципа на ра-
венство между половете се осъществява успешно на всички етапи на програмата: от 
програмирането до управлението, изпълнението и наблюдението. Публикуват се до-
кументи с насоки за насърчаване на интегрирането на принципа на равенство между 
половете, наред с принципите на равни възможности. Тези мерки доведоха до допъл-
нително задълбочаване на равенството между половете в процеса на изпълнение на 
проектите. Освен това финансирането са разпределя конкретно между жените и мъжете, 
като приблизително 50 % от всички отпускани средства са предназначени за жени. На 
всички етапи във връзка с процеса на събиране и проследяване на данни се прилагат 
съобразени с аспектите на равенството между половете показатели. В резултат на това 
са въведени широк спектър от мерки, насочени към задълбочаване на равенството 
между половете в отделните приоритетни оси на оперативната програма, като особено 
многобройни са тези мерки в определени приоритетни оси (основно приоритетни оси 
6 и 8). С това се гарантира и прилагането на хоризонталните принципи в рамките на 
оценките по програмата.
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Инструмент 4: Координиране и допълване между 
фондовете на ЕС в интерес на равновесието между 
професионалния и личния живот

(61) Директива (ЕС) 2019/1158 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно равновесието между профе-
сионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета. Достъпна 
на адрес: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32019L1158

(62) Европейска комисия (2017 г.), Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и со-
циален комитет и Комитета на регионите: Инициатива за подпомагане на равновесието между професионалния и личния 
живот на родителите и лицата, полагащи грижи COM/2017/0252 final. Брюксел: Европейска комисия. Достъпно на адрес: https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=COM:2017:252:FIN

(63) Milotay, N. (2019 г.), Briefing EU Legislation in Progress: A new directive on work-life balance (Резюмиране на европейското законода-
телство в развитие: нова Директива относно равновесието между професионалния и личния живот). Брюксел: European 
Parliamentary Research Service (EPRS). Може да се намери на: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614708/
EPRS_BRI(2018)614708_EN.pdf

Въведение в инструмента

Този инструмент дава възможност на държа-
вите членки да анализират по какви начини 
може да се осигури взаимното допълване на 
дейностите на отделните фондове за задъл-
бочаване на равновесието между професио-
налния и личния живот. Той е предназначен 
да стимулира мерките за равновесие между 
професионалния и личния живот в рамките 
на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) 
и Европейския фонд за регионално развитие 
(ЕФРР)/Кохезионния фонд (като финансирани 
от няколко фонда инициативи, съчетаващи 
потенциала на двата фонда). Насърчаването на 
мерки за подобряване на равновесието между 
професионалния и личния живот в рамките на 
тези два фонда върви ръка за ръка с новата 
Директива относно равновесието между профе-
сионалния и личния живот (61) и Съобщението 
на Комисията „Инициатива за подпомагане на 
равновесието между професионалния и личния 
живот на родителите и лицата, полагащи 
грижи“ (62), чрез която Европейската коми-
сия изрично насърчава финансирането от 
европейските фондове и Европейския фонд 
за стратегически инвестиции (ЕФСИ), за да 
се подпомогне постигането на равновесие 
между професионалния и личния живот (63). 
Инструментът може да се използва на равни-
щето на държавите членки от националните 
и поднационалните управляващи органи, ан-
гажирани в програмирането и инвестициите 
в рамките на фондовете на ЕС. Той е подходящ 
по-специално в контекста на разработването 
на споразумения за партньорство и оператив-
ни програми, чрез определяне на съчетаното 

използване на средства от на равнището на 
споразуменията за партньорство и чрез по-
сочване на този съчетан обем на равнището 
на оперативната програма.

Инструментът е изготвен въз основа на член 
8, буква б), подточка ii) от Регламента за общо-
приложимите разпоредби (РОР), отнасящ се до 
„координация, разграничение и допълняемост 
между фондовете“ с цел съчетано прилагане 
на ЕФРР (и Кохезионния фонд) и ЕСФ+. В член 
20 от РОР се посочва, че тези три фонда могат 
съвместно да предоставят подпомагане за про-
грами по цел „Инвестиции за растеж и работни 
места“. Инструментът се основава също така на 
съображение 5 към РОР, където е посочено, че 
„държавите членки и Комисията следва да се 
стремят да премахват неравнопоставеността 
и да насърчават равенството между мъжете 
и жените и интегрирането на перспективата 
за равенство между половете“ във фондовете 
на ЕС. В Пакта за равенство между половете за 
периода 2011—2020 г. се посочва, че неравен-
ството между половете може да бъде преодо-
ляно чрез фондовете на ЕС, включително чрез 
мерки за насърчаване на по-добро равновесие 
между професионалния и личния живот за 
жените и мъжете. За използване на фондо-
вете на ЕС за задълбочаване на равенството 
между половете се застъпват Европейският 
парламент, Европейският стълб на социалните 
права, резолюцията на Европейския парламент 
относно Стратегията на ЕС за равенство между 
половете за периода след 2015 г., и рамката 
за Стратегически ангажимент за равенство 
между половете за периода 2016—2019 г.. По-
следните два документа изрично призовават 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32019L1158
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=COM:2017:252:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=COM:2017:252:FIN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614708/EPRS_BRI(2018)614708_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614708/EPRS_BRI(2018)614708_EN.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1226
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1226
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0218_EN.html?redirect
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0218_EN.html?redirect
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0218_EN.html?redirect
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/strategic-engagement-gender-equality-2016-2019_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/strategic-engagement-gender-equality-2016-2019_en
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Европейската комисия да подкрепя усилията на 
държавите членки за използване на фондовете 
на ЕС за инвестиции, съобразени с аспектите 
на равенството между половете.

Наред с горното инструментът поставя акцент 
върху новата Директива относно равновеси-
ето между професионалния и личния живот 
и Съобщението на Комисията „Инициатива 
за подпомагане на равновесието между про-
фесионалния и личния живот на родителите 
и лицата, полагащи грижи“ с нейния призив 
за законодателни и незаконодателни мерки 
за преодоляване на недостатъчното участие 
на жените в пазара на труда и тяхното непро-
порционално голямо ангажиране с неплатена 
работа по полагане на грижи. За тази цел 
Комисията ще „гарантира, съвместно с държа-
вите членки, че Европейският социален фонд 
и останалите структурни и инвестиционни 
фондове подпомагат в достатъчна степен 
мерки за подобряване на равновесието между 
професионалния и личния живот“. (64)

Стъпки за подобряване на координацията 
и допълняемостта между фондовете

Този инструмент съдържа четири основни 
стъпки:

• Стъпка 1: Съгласуване с целите на Страте-
гическия ангажимент за равенство между 
половете за периода 2016—2019 г. (и съгла-
суване на новата Директива относно равно-
весието между професионалния и личния 

(64) Европейска комисия (2017 г.), Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и со-
циален комитет и Комитета на регионите: Инициатива за подпомагане на равновесието между професионалния и личния 
живот на родителите и лицата, полагащи грижи. COM/2017/0252 оконч. Брюксел: Европейска комисия. Може да се намери 
на: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:252:FIN

живот с националните политики и/или 
планове в областта на равенството между  
половете);

• Стъпка 2: Идентифициране на възможни 
интервенции в рамките на ЕСФ+ и ЕФРР, 
които могат да доведат до подобряване 
на равновесието между професионалния 
и личния живот;

• Стъпка 3: Разработване на интервенции за 
подобряване на равновесието между про-
фесионалния и личния живот; и

• Стъпка 4: Предприемане на последващи 
мерки въз основа на показатели в рамките 
на системите за наблюдение и оценка (M&E). 
Тези показатели следва да са количествени, 
качествени и финансови (тъй като послед-
ната категория има важно значение за про-
следяването на финансирането за мерки 
за подобряване на равновесието между 
професионалния и личния живот).

Тези стъпки са отправна точка за изготвяне на 
споразумения за партньорство и оперативни 
програми, които отразяват:

• всеобхватните цели на политиката на ЕС за 
равни права и възможности за заетост на 
пазара на труда за жените и мъжете;

• координирането на дейностите, финанси-
рани от няколко фонда; и

• солидни рамки за наблюдение и оценка 
с оглед на докладването за напредъка в об-
ластта на равновесието между професио-
налния и личния живот от гледна точка на 
равенството между половете.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:252:FIN
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Фигура 3. Стъпки за подобряване на координацията и допълняемостта между фондовете

Стъпка 1: Съгласуване със Стратегическия ангажимент за 
равенство между половете

Стъпка 1 б): Допълнително съгласуване с националните 
политики и/или планове в областта на равенството между 
половете

Стъпка 2: Идентифициране на потенциални интервенции 
в областта на равновесието между професионалния 
и личния живот в обхвата на ЕСФ+ и ЕФРР (някои примери 
са дадени в таблица 2)

Стъпка 3: Разработване на интервенции за подобряване 
на равновесието между професионалния и личния живот 
(някои примери са дадени в таблица 2)

Стъпка 4: Предприемане на последващи мерки чрез 
използване на показатели в рамките на системите 
за наблюдение и оценка (M&E)
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Стъпка 1: Съгласуване с целите на 
стратегическия ангажимент на ЕС за 
равенство между половете и националните 
цели за равенство между половете

Първата стъпка е да се гарантира съгласуването 
с целите на ЕС за равенство между половете. 
Тези цели включват целите на Стратегическия 
ангажимент за равенство между половете за 
периода 2016—2019 г., които на свой ред са 
съгласувани с Европейския стълб на социал-
ните права:

• осигуряване на по-добро равновесие между 
професионалния и личния живот за роди-
телите и лицата с отговорности за полагане 
на грижи;

• осигуряване на всеобхватна рамка на 
политиката за подкрепа на участието на 
родителите в пазара на труда, както и за 
по-равнопоставено използване на отпус-
ки и гъвкаво работно време, включително 
преценка на необходимостта от прилагане 
на сравнителни показатели;

• целево използване на финансовите инстру-
менти на ЕС в подкрепа на държавите членки 
и по-ефективно осъществяване на дейности 
за повишаване на осведомеността;

• осъществяване на наблюдение и предос-
тавяне на подкрепа на държавите членки 
за реализиране на целите от Барселона по 
отношение на грижите за деца, разширяване 
на обхвата на тези цели и анализ на възмож-
ностите за възприемане на по-всеобхватен 
подход, включващ например грижите за 
други лица на издръжка и мерки за достъп-
ност и повишаване на качеството, насочени 
към разширяване на участието на жените 
в пазара на труда; и

• наблюдение на националните реформи 
в рамките на европейския семестър в съ-
ответствие с насоките за заетостта.

След като сте осигурили съществуването с тези 
цели, следва да съгласувате дейностите с на-
лице цели за равенство между половете. Обик-
новено тези цели са изложени в националната 
политика за равенство между половете.

Стъпки 2 и 3: Идентифициране 
и разработване на потенциални 
интервенции за подобряване на 
равновесието между професионалния 
и личния живот

В долната таблица са категоризирани предло-
жените интервенции съобразно целите, залег-
нали в предложените регламенти за фондовете. 
Включен е и набор от предложени действия, 
които не са изрично споменати в законодател-
ните актове. Изброените действия имат за цел 
да подкрепят равновесието между професио-
налния и личния живот чрез повишаване на 
качеството и достъпността на предоставянето 
на грижи, подпомагане на активния живот на 
възрастните хора, укрепване на интегрираната 
комуникация за здравните грижи, разширяване 
на интеграцията на споделените услуги, както 
и на интеграцията на пригодността за заетост, 
подкрепата за мигрантите и увеличаването на 
числеността на персонала, ангажиран с пола-
гане на грижи, чрез повишаване на качеството 
на работните места, свързани с полагане на 
грижи. Тези действия са предложени като на-
соки за дейности в рамките на ЕФРР и ЕСФ+; 
те ще ви помогнат да планирате възможни 
интервенции и компоненти на проекти.

По-подробно за цел на политиката 4

Цел на политиката 4 от РОР („по-социална Европа чрез изпълнение на европейския стълб 
на социалните права“) например съдържа изчерпателен списък с възможни действия. 
Отчитането на свързаното с равенството между половете измерение на тези потенци-
ални области създава възможност за детайлно и творческо използване на фондовете на 
ЕС за действия, насочени към решаване на комплексни, взаимно свързани предизвика-
телства за равенството между половете и към разработване на по-цялостни решения.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1226
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1226
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_08_592
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_08_592


Раздел 4. Как можем да прилагаме бюджетиране, съобразено с равенството между половете, в рамките на фондовете на ЕС?

Европейски институт за равенство между половете60

Таблица 2. Незаконодателни действия, чрез които може да се предостави подкрепа за равновесието между професионалния 
и личния живот

Стъпка 2:
Идентифициране на потенциални интервенции въз 
основа на регламента за периода след 2020 г.

Стъпка 3:
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Цел на политиката 1: По-интелигентна Европа чрез на-
сърчаване на иновативния и интелигентен икономиче-
ски преход (основна цел на политиката за ЕФРР; допълнител-
на цел на политиката за ЕСФ+)

• Стопанска инфраструктура за МСП (включително промиш-
лени паркове и обекти)

• Стопанско развитие и интернационализация на МСП

• Развитие на умения за интелигентно специализиране, про-
мишлен преход и предприемачеството

• Специализирани услуги за подпомагане на МСП и групи от 
МСП (включително услуги за управление, маркетинг и про-
ектиране)

• Инкубация, подпомагане на отделяне и разделяне на пред-
приятия и новосъздадени фирми

• Подпомагане за иновационни клъстери и бизнес мрежи, 
основно в полза на МСП

• Иновационни процеси в МСП (технологични, организацион-
ни, маркетингови, съвместно създаване и иновации, ориен-
тирани към търсенето и потребителите)

• Научноизследователски и иновационни процеси, трансфер 
на технологии и сътрудничество между предприятия с акцент 
върху кръговата икономика

Изграждане на инфраструктура за грижи за деца и грижи за 
представители на различни поколения като елемент от пред-
приятия, промишлени паркове и инкубационни центрове.

Разработване на услуги за грижи за деца и социални грижи 
в рамките на МСП.

Подпомагане на иновативни подходи между клъстери от МСП 
за споделени услуги и инфраструктура за грижи.

Подпомагане на иновативни клъстери и мрежи от предприятия, 
които обслужват предимно МСП, въз основа на специфични 
оценки на потребностите на притежаваните от жени и мъже 
МСП и на потребностите на служителите жени и мъже.

Разработване на инициативи за обучение в МСП за стимули-
ране на промени по отношение на традиционните роли на 
жените (като лица, полагащи грижи) и мъжете (като лица, които 
осигуряват доходите на семейството).
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Цел на политиката 2: По-зелена, нисковъглеродна Евро-
па чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен 
преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, 
приспособяване към изменението на климата и превен-
ция и управление на риска (основна цел на политиката за 
ЕФРР; допълнителна цел на политиката за ЕСФ+)

• Управление на битови отпадъци, включително превантивни 
мерки, мерки за минимизиране, сортиране и рециклиране

• Инфраструктура за чист градски транспорт

Преразглеждане на мястото на изграждане на центрове за 
рециклиране с оглед на потребностите на жените и мъжете 
(тъй като жените отделят средно повече време за управление 
на битовите отпадъци, предоставянето на инфраструктура за 
управление на отпадъците оказва въздействие върху използ-
ването на времето от жените. Отчитането на този аспект в про-
цеса на планиране на инициативи за управление на битовите 
отпадъци може да способства за освобождаване на част от 
времето на жените, което ще им позволи да се ангажират с дру-
ги дейности и да се възползват от подобрено равновесие 
между професионалния и личния живот.

Планиране на инфраструктура за чист градски транспорт въз 
основа на оценка на потребностите на жените и мъжете от 
мобилност. 

Цел на политиката 3: По-добре свързана Европа чрез 
подобряване на мобилността и регионалната свързаност 
на ИКТ (цел на политиката, приложима към ЕФРР)

• Велосипедна инфраструктура

• Цифровизация на градския транспорт

• Мултимодален транспорт (Трансевропейска транспортна 
мрежа — TEN-T)

• Мултимодален транспорт (в селски/извънградски райони)

• Цифровизация на транспорта чрез други видове транспорт 

Да се гарантира, че планирането и предоставянето на транс-
портни услуги демонстрира извършване на анализ на използ-
ването на времето с отчитане на аспектите на равенството 
между половете по отношение на различни дейности, свърза-
ни с пътуване и транспорт с цел полагане на грижи.
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Цел на политиката 4: По-социална Европа чрез изпъл-
нение на европейския стълб на социалните права“ (ос-
новна цел на политиката за ЕСФ+; допълнителна цел на поли-
тиката за ЕФРР)

• Инфраструктура в областта на образованието и грижите 
в ранна детска възраст

• Инфраструктура за начално и средно образование

• Инфраструктура за професионално образование, обучение 
и учене за възрастни

• Жилищна инфраструктура за мигранти, бежанци и лица под 
международна закрила или кандидатстващи за такава

• Жилищна инфраструктура (различна от тази за мигранти, 
бежанци и лица под международна закрила или кандидат-
стващи за такава)

• Инфраструктура за здравеопазването

• Оборудване за здравеопазване

• Мобилни активи в областта на здравеопазването

• Мерки за подобряване на достъпа до пазара на труда

• Специфично подпомагане за младежка заетост и социал-
но-икономическа интеграция на младите хора

• Подпомагане за самостоятелна заетост и започване на сто-
панска дейност

• Подпомагане за социалната икономика и социалните пред-
приятия

• Мерки за модернизиране и укрепване на институциите на 
пазара на труда, както и услуги за оценка и предвиждане на 
потребностите от умения при гарантиране на навременна 
и целесъобразна помощ

• Подпомагане за постигане на съответствие между търсене-
то и предлагането на пазара на труда и преходите

• Подпомагане за мобилността на работната сила

Инвестиране в изграждането на инфраструктура за грижи за 
деца и социални грижи, включително в рамките на центрове 
за висше и професионално образование, успоредно с увели-
чаване на числеността на персонала, ангажиран с полагане 
на грижи.

Осигуряване на съвместно жилищно настаняване на предста-
вители на различни поколения, предоставяне на социални 
грижи и услуги, включително инфраструктура с ниско отделя-
не на въглеводороди, с цел подобряване на социалното включ-
ване, сближаването и устойчивостта на общностите.

Свързване на иновациите в технологиите в областта на здра-
веопазването с действията за разширяване на МСП, анализ на 
използването на времето, разширяване на инфраструктурата 
за здравеопазване и цифрово включване (съчетано финанси-
ране от ЕФРР и ЕСФ+).

Подпомагане на разширяването на инфраструктурата за пре-
доставяне на грижи и увеличаването на числеността на пер-
сонала, ангажиран с полагане на грижи, чрез програми за 
младежка заетост и за повишаване на пригодността за заетост 
на възрастни работници, съпътствани с акцент върху мобил-
ността на работната сила (съчетано финансиране от ЕФРР 
и ЕСФ+).

Разширяване на достъпа до мерки за подкрепа в областта на 
образованието и грижите с включване на инфраструктура за 
предоставяне на грижи (съчетано финансиране от ЕФРР и ЕСФ+).

Включване на инфраструктура за грижи за деца в подлежащи 
на финансиране проекти за разширяване на инфраструктура-
та на всички равнища на задължителното публично образова-
ние, с цел повишаване на достъпността на качествени, финан-
сово и физически достъпни грижи за деца (мерките за разши-
ряване на услугите за грижи за деца, които са интегрирани 
в образователни заведения, допринася за максимално опол-
зотворяване на потенциала на инвестициите в инфраструкту-
ра и същевременно намаляване на емисиите вредни вещества, 
свързани с пътуване, и на недостига на време).

Иновации по отношение на осигуряването на жилища за се-
мейства с различна численост и домакинства с различен със-
тав, включително подобрено обхващане на възрастните хора 
и лицата с увреждания.

Включване на предоставяне на грижи в мерките за подкрепа 
на социалните предприятия.

Подпомагане на разработването на практики, благоприятства-
щи равновесието между професионалния и личния живот, от 
различни по мащаб работодатели в съответствие с целта за 
„здравословна и добре приспособена работна среда“, включи-
телно иновативни практики за гъвкаво работно време и ини-
циативи относно използването на времето, насочени към 
намаляване на стреса.
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• Мерки за насърчаване на участието на жените на пазара на 
труда и за намаляване на основаното на пола разделение на 
пазара на труда

• Мерки за насърчаване на равновесието между професио-
налния и личния живот, включително достъп до грижи за 
деца и за зависими лица

• Мерки за здравословна и добре адаптирана работна среда, 
насочена към справяне с рисковете за здравето, включител-
но чрез насърчаване на физическата активност

• Мерки за насърчаване на активния живот на възрастните 
хора и остаряването в добро здраве

• Подпомагане за образованието и грижите в ранна детска 
възраст (с изключение на инфраструктурата)

• Подпомагане за начално и средно образование (с изключе-
ние на инфраструктурата)

• Подпомагане за висше образование (с изключение на ин-
фраструктурата)

• Подпомагане за образование за възрастни (с изключение 
на инфраструктурата)

• Мерки за насърчаване на равните възможности и активно-
то участие в обществото

• Мерки за подобряване на достъпа на маргинализирани 
групи като ромите до образование, заетост и за насърчава-
не на социалното им приобщаване

• Подпомагане на гражданското общество в работата с мар-
гинализирани общности като ромите

• Специални действия за увеличаване на участието на граж-
дани на трети държави в пазара на труда

• Мерки за социална интеграция на граждани на трети дър-
жави

Интегриране на разширяването на инфраструктурата за грижи 
с действия за подкрепа на достъпа до пазара на труда, активен 
и здравословен живот и мерки за преодоляване на социално-
то и икономическото изключване (съчетано финансиране от 
ЕФРР и ЕСФ+).

Прилагане на иновации с цел подобряване на интегрирането 
на ромските общности и на достъпа им до грижи и образование 
(съчетано финансиране от ЕФРР и ЕСФ+).

Изграждане на експертен капацитет в областите на равенство 
между половете и жилищното настаняване и планирането на 
дейности, свързани с равенството между половете, и на ин-
фраструктура, и прилагане на този капацитет в процеса на 
изпълнение на проекти.

Подкрепа на иновативни и осъществявани в общността форми 
на кооперативни проекти за строителство на жилища, които 
интегрират форми на жилищно настаняване на представители 
на различни поколения и форми на предоставяне на грижи 
в общността.

Демонстриране на връзките в рамките на „Програмата за нови 
умения и работни места“ с акцент върху „модернизиране на 
пазара на труда и насърчаване на работата въз основа на нови 
форми на гъвкавост и сигурност“ (65).

Разширяване на иновациите във връзка с дейностите в облас-
тта на заетостта и уменията във връзка с увеличаването на 
числеността на персонала, ангажиран с полагане на грижи, 
с цел повишаване на участието в пазара на труда на гражда-
ните на държави извън ЕС, както и на вътрешната работна сила.

Подпомагане на иновации, свързани с разработването, реа-
лизацията и предоставянето на услуги за грижи в общността, 
включително грижи за представители на различни поколения, 
цифрови здравни грижи, увеличаване на числеността на пер-
сонала, ангажиран с полагане на грижи, и разширяване на 
градската и транспортната инфраструктура.

Подпомагане на иновации и интегриране на усъвършенства-
ни услуги за грижи за деца и социални грижи в рамките на 
мерки за облекчаване на бедността и изключването.

(65) Евростат (2018 г.), Smarter, greener, more inclusive? Indicators to support the Europe 2020 Strategy. (По-интелигентни, по-зелени, по-приобщаващи? Показатели в подкрепа на стратегията „Европа 
2020“) 2018 г. Брюксел: Евростат. Може да се намери на:: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9087772/KS-02-18-728-EN-N.pdf/3f01e3c4-1c01-4036-bd6a-814dec66c58c

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9087772/KS-02-18-728-EN-N.pdf/3f01e3c4-1c01-4036-bd6a-814dec66c58c
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• Мерки за подобряване на предоставянето на грижи в семей-
ството и общността

• Мерки за подобряване на достъпността, ефективността 
и устойчивостта на здравните системи (с изключение на 
инфраструктурата)

• Мерки за по-добър достъп до дългосрочни грижи (с изклю-
чение на инфраструктурата)

• Мерки за модернизиране на системите за социална закрила, 
включително насърчаване на достъпа до социална закрила

Цел на политиката 5: Европа по-близо до гражданите 
чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано разви-
тие на градските, селските и крайбрежните райони и на 
местните инициативи (тази цел на политиката е приложима 
както към ЕСФ+, така и към ЕФРР)

• Опазване, развитие и популяризиране на публични турис-
тически активи и свързани с тях туристически услуги

• Опазване, развитие и популяризиране на културното наслед-
ство и културни услуги

• Опазване, развитие и популяризиране на природното на-
следство и екотуризъм

• Физическо обновяване и сигурност на обществените прос-
транства

Стимулиране на иновациите в заведенията за предоставяне 
на грижи в коренните общности и осигуряване на достъп до 
грижи и образование на техните езици при необходимото 
зачитане на тяхното културно наследство и райони на обита-
ване (съчетано финансиране от ЕФРР и ЕСФ+).

Стимулиране на иновациите в областта на обновяването и си-
гурността на обществените пространства и сгради при отчи-
тане на знанията в областта на планирането, съобразено 
с аспектите на равенство между половете.

Подпомагане на иновациите в областта на предоставянето на 
грижи за работници, ангажирани в предоставянето на публич-
ни туристически услуги.
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Стъпка 2:
Идентифициране на потенциални интервенции въз 
основа на регламента за периода след 2020 г.

Стъпка 3:
Разработване на съобразени с равенството между 
половете действия за подобряване на равновесието 
между професионалния и личния живот в рамките на ЕФРР  
(Обърнете внимание, че описаните по-долу интервенции 
са само примерни)

Стъпка 3:
Разработване на съобразени с равенството между 
половете действия за подобряване на равновесието 
между професионалния и личния живот в рамките на ЕСФ+  
(Обърнете внимание, че описаните по-долу интервенции 
са само примерни)

Други кодове, свързани с цели на политиката 1—5 (при-
ложими както към ЕФРР, така и към ЕСФ+)

• Подобряване на капацитета на програмните органи и орга-
ните, свързани с усвояването на фондове

• Засилване на сътрудничеството с партньори както в рамки-
те, така и извън държавите — членки на ЕС

• Кръстосано финансиране по ЕФРР, включително подпома-
гане на действия, сходни с финансираните по ЕСФ +, които 
са необходими за изпълнението на операции, пряко свър-
зани с ЕФРР

Подобряване на финансираните съвместно по различни про-
грами действия за разширяване на инфраструктурата за грижи 
за деца и социални грижи и повишаване на числеността на 
съответния персонал, ангажиран с полагане на грижи.

Повишаване на качеството, достъпността и прилагането на 
относими данни за ефективен анализ от гледна точка на ра-
венството между половете, с цел да бъдат обосновани прио-
ритетите по програмите и финансираните действия за подо-
бряване на равновесието между професионалния и личния 
живот.

Повишаване на осведомеността и подобряване на разбира-
нето в управляващите органи на програмите и други участни-
ци в изпълнението на програмите относно взаимно свързани-
те обусловени от пола измерения на използването на времето, 
инфраструктурата за предоставяне на грижи, транспорта и об-
ществената инфраструктура.

Подобряване на финансираните съвместно по различни про-
грами действия за разширяване на инфраструктурата за грижи 
за деца и социални грижи и повишаване на числеността на 
съответния персонал, ангажиран с полагане на грижи.

Повишаване на качеството, достъпността и прилагането на 
относими данни за ефективен анализ от гледна точка на ра-
венството между половете, с цел да бъдат обосновани прио-
ритетите по програмите и финансираните действия за подо-
бряване на равновесието между професионалния и личния 
живот.

Повишаване на осведомеността и подобряване на разбира-
нето в управляващите органи на програмите и други участни-
ци в изпълнението на програмите относно взаимно свързани-
те обусловени от пола измерения на използването на времето, 
инфраструктурата за предоставяне на грижи, транспорта и об-
ществената инфраструктура.

Техническа помощ (приложимо както към ЕФРР, така и към 
ЕСФ+)

• Информация и комуникация

• Подготовка, изпълнение, наблюдение и контрол

• Оценка, проучвания и събиране на данни

• Укрепване на капацитета на органите на държавите членки, 
бенефициерите и съответните партньори

Разширяване на наблюдението и докладването във връзка 
с оценки с включване на специфични действия за насърчава-
не на равновесието между професионалния и личния живот, 
както и действия за задълбочаване на равенството между 
половете.

Подобряване на предварителния анализ, съдържанието на 
програмите и проектите, наблюдението и оценката.

Разширяване на наблюдението и докладването във връзка 
с оценки с включване на специфични действия за насърчава-
не на равновесието между професионалния и личния живот, 
както и действия за задълбочаване на равенството между 
половете.

Подобряване на предварителния анализ, съдържанието на 
програмите и проектите, наблюдението и оценката.
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Стъпка 4: Предприемане на последващи 
мерки чрез използване на показатели 
в рамките на системите за M&E

Препоръчително е в процеса на подбор 
и формулиране на предложените дейности 
за насърчаване на равновесието между про-
фесионалния и личния живот чрез използване 
на ЕСФ+ и ЕФРР представителите на управлява-
щите органи в държавите членки да изпълнят 

(66) Адаптирано по Fitzgerald, R. и Michie, R. (2000 г.), „Experiences, good practice and lessons for evaluating gender equality outcomes 
in Structural Fund programmes.“ Evaluation for Equality Conference (Опит, добри практики и изводи, свързани с оценяването на 
свързаните с равенството между половете резултати в рамките на програмите по структурните фондове. Оценка, изготвена 
за Конференцията по равенство), Единбург, 17—19 септември 2000 г.

(67) Показателите трябва да бъдат изразени в цифри и/или проценти. За предпочитание е да се използват проценти, тъй като 
обикновените цифри не са идеално средство за изразяване на показатели.

стъпка 3. Те следва да направят това, като от-
читат желаните резултати, както и свързаните 
с тях показатели за напредъка и промените, за 
да развият постигнатите резултати. Даденият 
по-долу пример илюстрира как чрез прилагане 
на процес, структуриран в етапи или стъпки, 
заинтересованите страни могат да оценят ос-
новната цел, действията за нейното постигане 
и показателите (66), обосноваващи действията, 
наблюдението и оценката.

Цел за равенство между половете: осигуряване на по-добро равновесие меж-
ду професионалния и личния живот за родителите и лицата с отговорности 
за полагане на грижи

(Имайте предвид, че тези показатели (67) са само примерни)

1. Изходни показатели
• Предоставяне на повече публично финансирани, гъвкави и висококачествени услуги 

за полагане на грижи за деца
• Предоставяне на повече гъвкави, финансово достъпни и висококачествени грижи 

за възрастни хора, включително цифрови технологии, споделени услуги за грижи 
и услуги за грижи, предназначени за представители на различни поколения

• Предоставяне на повече публично финансирани, гъвкави и висококачествени услуги 
за хора с увреждания, включително деца

• Отпускане на повече средства за финансиране на развитието на персонал, зает 
с предоставянето на социални грижи, грижи за възрастни хора и грижи за деца

• Увеличен достъп до заведения и услуги за полагане на грижи в подкрепа на участи-
ето на пазара на труда

• По-широко застъпени практики на работодателите/ предприятията да подкрепят 
гъвкави и алтернативни форми на организация на труда

• По-голяма самостоятелност на служителите при организирането на собственото им 
работно време

• Увеличен дял на мъжете в професии, свързани с полагането на грижи, и подобрени 
условия за жените и мъжете, работещи в сектора на услугите за полагане на грижи

2. Показатели за резултатите
• Увеличен дял от времето, което мъжете отделят за дейности, свързани с полагането 

на грижи
• Увеличена заетост за жените и мъжете в официални дейности за полагане на грижи
• Подобрени условия за жените и мъжете, заети в сектора на услугите за полагане на 

грижи
• Увеличен достъп на жените, особено на жените мигранти, до платен труд и отрабо-

тени часове
• По-широко използване на алтернативни форми на организация на труда
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3. Показатели за въздействието
• По-справедливо разпределение на грижите
• По-справедливо използване на времето сред жените и мъжете
• Увеличено икономическо, физическо и психологическо благосъстояние на жените 

и мъжете, включително жените и мъжете мигранти
• По-големи данъчни приходи от увеличената работна сила и разширения сектор на 

услугите за полагане на грижи (десегрегирани по полов признак)
• Увеличени икономически резултати, реализирани чрез увеличена заетост

(68) Споразумение за партньорство за програмния период 2014—2020 г.
(69) Измененията в Закон № 187/2006 Coll. относно здравното осигуряване, в сила от 1 януари 2009 г., бяха одобрени от чешкия 

сенат през 2017 г.

Чехия: подобряване на равновесието между професионалния и личния жи-
вот за жените и мъжете

Чехия работи за подобряване на равно-
весието между професионалния и личния 
живот и на положението на жените на 
пазара на труда чрез изпълнение на раз-
лични мерки, финансирани със средства 
от ЕСФ и ЕФРР, съчетани с национални 
средства. Понастоящем жените в страната 
са засегнати от съчетани неблагоприятни 
обстоятелства на пазара на труда:

• достъпът на жените до заетост е по-огра-
ничен в сравнение с достъпа на мъжете;

• възможностите за кариерно развитие 
на жените не съответстват на възможностите, с които се ползват мъжете;

• жените са принудени да отделят повече от времето си за съчетаване на платената 
работа с отговорностите за полагане на грижи, в сравнение с мъжете; и

• налице е значителна разлика в заплащането между жените и мъжете, която поставя 
жените в неравностойно положение.

Липсата на публични услуги за грижи за деца, както и на финансово достъпни алтерна-
тиви, препятства участието на жените в пазара на труда. Данните на ОИСР показват, че 
сред държавите — членки на ЕС, Чехия има най-ниско равнище на заетост сред майките 
с деца до 12-годишна възраст, както и ниски равнища на заетост сред жените с деца до 
тригодишна възраст (68). С цел преодоляване на тези предизвикателства се предприема 
набор от действия, финансирани съчетано с публични средства и ресурси от фондовете 
на ЕС. Например в рамките на оперативната програма за Прага се разработва мрежа от 
финансово достъпни и предлагани по места услуги за грижи за деца. Целта на тази дейност 
е на жените да бъдат предоставени повече възможности за съчетаване на професионал-
ния и личния живот чрез преодоляване на съществуващите пропуски в предоставянето 
на услуги. Новата организация включва програми за повишаване на подготовката на 
учителите в предучилищното образование и на нови и съществуващи предприемачи, 
които развиват дейност в областта на предучилищното образование. Като законодателна 
мярка е въведен отпускът по бащинство, с цел да се предостави възможност на мъжете 
да участват в грижите за децата (69), като този вид отпуск може да се ползва от всяко лице, 
което е осиновило или поело грижите за дете до 7-годишна възраст.
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Съчетавайки ресурси от два фонда — програмата на ЕСФ в Чехия подпомага и мерки за 
въвеждане на гъвкави форми на организация на работата като средство за подпомагане 
на съчетаването на платената работа и отговорностите за полагане на грижи. Успоред-
но с това финансирането от ЕФРР е ориентирано към инвестиции в инфраструктурата 
за грижи за деца, с цел в цялата страна да бъде изградена и да се експлоатира мрежа 
от финансово достъпни и разположени в близост до хората, които се нуждаят от тях, 
услуги за грижи за деца.

Други действия, насочени към подобряване на равновесието между професионалния 
и личния живот, включват мерки за образование, повишаване на осведомеността и кон-
султации с работодатели; пряка финансова подкрепа за въвеждане на гъвкави форми 
на организация на работата чрез вноски към трудовите възнаграждения; и предотвра-
тяване на използването на стереотипи, свързани с пола, успоредно с подобряване на 
разбирането на дискриминацията, основана на пол, чрез дейности за обучение и пови-
шаване на осведомеността. Не по-малко е значението на инициативите за насърчаване 
на участието на мъжете в грижите за децата и други лица на издръжка; в рамките на 
тези инициативи се изпълняват дейности за повишаване на осведомеността, тематична 
информация, обучение на мъже за полагане на грижи и подкрепа за съчетаването на 
професионалния и личния живот за заетите мъже, което включва и предоставяне на 
консултации на мъже във връзка с отпуска по бащинство.
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Хипотетичен пример 1: съчетаване на платената работа и грижите за децата

Стъпка 1: Описание на обстоятелствата

Инес е 36-годишна жена с 3-годишен син. Тя е самотен родител, работещ 
на пълно работно време като квалифициран служител в МСП. Синът ѝ по-
сещава местната публично финансирана детска ясла пет дни в седмицата 
от 08:00 до 16:00 ч. Трудовото възнаграждение на Инес е около 35 000 EUR 
годишно. Месечната такса за грижите да детето е в размер на 1 230 EUR.
Възможностите на Инес да се ползва от неформални грижи за детето са 
ограничени, тъй като тя живее в голям град, след като се е преместила об-
ратно в своята държава на произход. Нейните социални контакти са огра-
ничени, особено поради обстоятелството, че семейството ѝ живее в родния 
ѝ град, който се намира в провинцията и е отдалечен на разстояние 180 км. 
Тя е принудена да допълва публично финансираните грижи за детето в рам-
ките на три дни седмично, като ѝ се налага да работи до 18:00 ч., за да ком-
пенсира факта, че напуска работното си място в 15:30 ч. през другите дни. 
Тя плаща в брой 600 EUR месечно на лице, което полага грижи за детето 
неформално. От месечния си доход от 2 916 EUR Инес плаща 1 830 EUR за 
грижи за детето. Това възлиза на 63 % от нейните доходи преди данъчно 
облагане, което почти се равнява на определената от ОИСР средна стойност* 
от 67 % от доходите на домакинствата, изразходвани за грижи за деца. Тъй 
като определената от ОИСР средна стойност е изчислена въз основа на 
семейството с две деца, разходите са по-високи за самотните родители 
с едно дете. Приемайки, че различните доходи са последица от разликата 
в заплащането на жените и мъжете, самотните майки в определени случаи 
заплащат по-голям дял от доходите си за грижи за деца. Жените съставляват 
92 % от самотните родители.

Стъпка 2: Идентифициране на съобразени с равенството между 
половете действия и ответни мерки

От целия спектър възможни интервенции по ЕСФ+ и/или ЕФРР, насочени 
към подобряване на равновесието между професионалния и личния живот, 
какви финансирани от ЕСФ+ и ЕФРР действия ще доведат до подобряване 
на равновесието между професионалния и личния живот за Инес?
Какви данни са ви необходими, за да разработите програми и проекти, 
облекчаващи натиска върху финансовите ресурси и времето на работещи 
родители като Инес? С какви данни разполагате за децата в предучилищна 
възраст? С какви данни разполагате за заетите родители и самотни роди-
тели? Какво публично финансиране е налично за грижи за деца? Какви 
действия, свързани с транспортната и друга инфраструктура, могат да об-
лекчат този натиск?

Стъпка 3: Предприемане на действия

Примерите за възможни интервенции включват:
• Разглеждане на предоставянето на грижи за деца като част от бизнес 

инфраструктурата за МСП (цел на политиката 1)
• Отчитане какви транспортни връзки, включително мултимодални, са 

достъпни за хората, които трябва да пресичат града, за да стигнат работ-
ното си място (цел на политиката 3 по ЕФРР)

• Анализ какви допълнителни действия по ЕФРР могат да допълнят интер-
венциите по цел на политиката 4 относно инфраструктурата за грижи 
в ранна детска възраст
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Хипотетичен пример 2: съчетаване на работата на смени и грижите за децата

Стъпка 1: Описание на обстоятелствата

Агнета е на 23 години и има три деца на възраст до пет години. Тя работи 
на непълно работно време в магазин, а съпругът ѝ работи на смени в близ-
ка фабрика. Двамата живеят в малко населено място, а месечният им доход 
е 1 300 EUR. Те няма да могат да получат публично финансирани грижи за 
всичките си деца. Понастоящем могат да ползват определени услуги за 
най-голямото си дете. В някои случаи обаче работното време на Агнета се 
променя и се налага семейството да разчита на приятели, когато както тя, 
така и съпругът ѝ са на работа. Родителите им живеят на час път с кола, 
а общественият транспорт до селото им е много ограничен.
Събирането на данни за броя на хората, които са в подобни трудни обстоя-
телства, характеризиращи се с ниско заплащане и нестабилни условия на 
труд, невинаги е просто. В това отношение са полезни инструменти като 
изготвяния от EIGE Индекс за равенството между половете, както и местни 
източници на данни за пазара на труда, статистически данни за жилищното 
настаняване и помощите за отглеждане на деца, достъпността на общест-
вен транспорт, използването на времето и данни за използването на ин-
фраструктурата/обществените пространства.
Данните за средните стойности на отделните показатели за ЕС не винаги 
са изчерпателни, но е възможно да се намерят данни, позволяващи съ-
поставки между държавите и регионите. Това ви дава възможност да обоб-
щите и оцените местните потребности в контекста на достъпните по места 
услуги, съществуващите публични услуги и социалното осигуряване. Раз-
гледайте примера, в който се описва положението в селски район в Герма-
ния, данните за транспортните връзки, състоянието на заетостта, промиш-
лените сектори, местния транспорт и предлагането на услуги по места са 
използвани за обосноваване на оперативните планове в провинция Мекленб-
ург — Западна Померания. Тук в процеса на планиране на интервенциите 
по ЕСФ + като основни приоритети са определени потребностите от под-
крепа за хората, работещи на смени, и други семейства, изпитващи много-
странен и ежедневен натиск, свързан с времето, полагането на грижи за 
децата и други потребности от полагане на грижи.

Стъпка 2: Идентифициране на съобразени с равенството между 
половете действия и ответни мерки

От целия спектър възможни интервенции по ЕСФ+ и/или ЕФРР, насочени 
към подобряване на равновесието между професионалния и личния живот, 
какви финансирани от ЕСФ+ и ЕФРР действия ще подобрят положението на 
това семейството, като подпомогнат достъпа им грижи за деца и до сигурна 
и по-добре платена работа, която съчетава работата на смени и достъпнос-
тта на местните транспортни услуги?

Стъпка 3: Предприемане на действия

• Инфраструктура в областта на образованието и грижите в ранна детска 
възраст

• Инфраструктура за професионално образование, обучение и учене за 
възрастни

• Мерки за подобряване на достъпа до пазара на труда
• Мерки за насърчаване на участието на жените на пазара на труда и за 

намаляване на основаното на пола разделение на пазара на труда
• Насърчаване на социалното приобщаване на хората, изложени на риск 

от бедност или социално изключване, включително най-бедните и деца-
та

• В рамките на цел на политиката 4 следва да се разглеждат инвестиции 
в строителство на заведения за грижи за деца и социални грижи, както 
и в увеличаване на числеността на персонала, ангажиран с полагане на 
грижи

https://eige.europa.eu/gender-equality-index
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Хипотетичен пример 3: съчетаваните на грижата за себе си с грижите за другите

Стъпка 1: Описание на обстоятелствата

Томас е на 74 години и е пенсиониран чиновник. Неговият месечен доход 
от 850 EUR надхвърля незначително националния минимален доход за 
Испания от 785 EUR*. Той полага на пълно работно време грижи за 73-го-
дишната Изабел, която е негова съпруга от 52 години. Тя страда от хронич-
но заболяване, в резултат на което се нуждае от различни грижи.
В Испания 16 % от мъжете и 31 % от жените са на възраст над 65 години. 
Средната продължителност на живота е 80,5 години за мъжете и 86,3 годи-
ни за жените**. Въпреки че Изабел боледува от дълго време, Томас се 
тревожи, че тя може да го надживее. Той е по-възрастен от нея, а дълго-
срочното полагане на грижи оказва въздействие върху продължителността 
на живота обгрижващите лица.
Тома и Изабел живеят в покрайнините на голям град, където имат на раз-
положение редовни транспортни връзки с града. Синът и дъщеря им живе-
ят на противоположни краища на града. Те имат четирима внуци на възраст 
между 12 и 19 години, които се обучават в редовна форма на обучение. 
Дъщеря им Асунсион работи на непълно работно време, благодарение на 
което има възможност да помага на баща си с домакинската работа и с во-
денето на майка си на медицински прегледи. Синът им Мигел ги посещава 
през уикендите и е в готовност да реагира при възникване на спешна си-
туация вечерно време.

Стъпка 2: Идентифициране на съобразени с равенството между половете 
действия и ответни мерки

От целия спектър възможни интервенции по ЕСФ+ и/или ЕФРР, насочени към подо-
бряване на равновесието между професионалния и личния живот, какви финанси-
рани от ЕСФ+ и ЕФРР действия ще подобрят положението на Томас и Изабел и тях-
ното семейство, като им осигурят спокойствие и облекчат натиска, свързан със 
постигането на равновесие между професионалния и личния живот?

Стъпка 3: Предприемане на действия

• Инфраструктурата за чист градски транспорт е приоритет в рамките на ЕФРР
• Друга социална инфраструктура, която допринася за социалното приобщаване 

в общността, се допуска за финансиране по цел на политиката 3 по ЕСФ+, което се 
отнася и до дейности за подобряване на инфраструктурата за здравеопазване, 
включително цифровизация на здравеопазването и мерки за подобряване на 
достъпа до дългосрочни грижи (с изключение на инфраструктура). Допълнителна 
подкрепа по ЕФРР може да бъде предоставена в подкрепа на технически иновации 
на МСП, работещи в сферите на здравеопазването и социалните грижи.

• Финансираните интервенции, които дават възможност на хората да съчетаят 
потребностите от полагане на грижи за представители на различни поколения 
с работата и индивидуалните потребности на домакинствата им, може да включ-
ват прилагане на усъвършенствани комуникационни технологии, позволяващи 
дистанционно полагане на грижи и подкрепа; поръчване онлайн на лекарства 
и домакински потреби и инфраструктура за грижи за представители на различни 
поколения на местно равнище, финансирана и управлявана от публичния сектор, 
с цел да се намали натискът върху семействата и да се облекчат лицата, които 
полагат грижи. Това има важно значение за жените, които често работят на не-
пълно работно време, за да могат да се грижат за други лица

* Организация за икономическо сътрудничество и развитие (2017 г.), Pensions at a Glance 2017: Country Profiles - Spain (Обобщен преглед на пенсионното осигуряване през 2017 г:. Профили на 
държави — Испания). Париж: ОИСР. Може да се намери на: https://www.oecd.org/els/public-pensions/PAG2017-country-profile-Spain.pdf

** Евростат (2018 г.), The life of women and men in Europe: A statistical portrait (Животът на жените и мъжете в Европа — Статистически портрет). 2018 г. Брюксел: ЕС. Може да се намери на: 
https://www.ine.es/prodyser/myhue18/bloc-1a.html?lang=en

https://www.oecd.org/els/public-pensions/PAG2017-country-profile-Spain.pdf
https://www.ine.es/prodyser/myhue18/bloc-1a.html?lang=en
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Хипотетичен пример 4: съчетаване на грижите за деца и възрастни хора с работата на смени

Стъпка 1: Описание на обстоятелствата

Ташин и Имран, които са на възраст съответно 22 и 26 години, са 
имигранти от първо поколение и живеят в покрайнините на го-
ляма европейска столица. Те имат две деца, едното от които е на 
3 години, а другото — на 6 месеца. Ташин не работи извън семей-
ното жилище и не може да управлява автомобил. Имран работи 
на смени в местен ресторант. Майката на Ташин Бушра и нейни-
те братя и сестри неотдавна са се заселили в същия квартал, но 
майка ѝ е на 74 години и страда от деменция и диабет.
Ташин има диплома за завършено средно образование, а Имран 
е завършил компютърно инженерство. И двамата имат желание 
да си намерят работа, която отговаря на техните умения и потен-
циал, но се нуждаят от подкрепа, за да усъвършенстват знанията 
си по местния език и да изготвят своите автобиографии.

Стъпка 2: Идентифициране на съобразени с равенството 
между половете действия и ответни мерки

От целия спектър възможни интервенции по ЕСФ+ и/или ЕФРР, 
насочени към подобряване на равновесието между професио-
налния и личния живот, какви финансирани от ЕСФ+ и ЕФРР 
действия ще подобрят положението на Ташин и Имран, помагай-
ки им да получат достъп до платена работа, грижи за децата, 
местни услуги за грижи за майката на Ташин и безопасно и сигур-
но жилище?
Какви данни можете да съберете за уменията, доходите и вида на 
домакинствата на мигранти и други групи, които живеят в марги-
нализирани условия? Какви консултации и взаимодействия мо-
жете да предприемете, за да получите по-ясна картина на потреб-
ностите и стремежите на тези групи?

Стъпка 3: Предприемане на действия

– Цел на политиката 1 е основен приоритет по ЕФРР, въз основа на който се подпомагат 
интервенции за развитие на умения, интелигентно специализиране, промишлен преход, 
и предприемачество, инкубация на МСП и отделяне на предприятия.

– Това се съчетава с мерки по ЕСФ+ за:
– подкрепа за социалната икономика, социалните предприятия и жилищната инфраструк-

тура за мигранти и бежанци;
– друга социална инфраструктура, която допринася за социалното приобщаване в общ-

ността;
– инфраструктура за здравеопазването;
– мерки за подобряване на достъпа до пазара на труда;
– подпомагане за висше образование (с изключение на инфраструктурата);
– подпомагане за образование за възрастни (с изключение на инфраструктурата);
– мерки за насърчаване на равните възможности и активното участие в обществото;
– начини за интегриране и завръщане на работа на хора в неравностойно положение;
– мерки за подобряване на достъпа на маргинализирани групи;
– мерки за по-добър достъп до дългосрочни грижи (с изключение на инфраструктурата);
– мерки за модернизиране на системите за социална закрила, включително на достъпа 

до социална закрила.
Достъпни са различни интервенции, чрез които може да се предостави подкрепа на Ташин 
и Имран и на разширеното им семейство за достъп до обучение и възможности на пазара 
на труда, да бъдат посрещнати потребностите им от жилище, интеграция и социална за-
крила, както и да се съдейства за техния принос към местната икономика. Наличието на 
точни и всеобхватни местни данни, които са дезагрегирани по пол, възраст, увреждане, 
раса и етническа принадлежност, има определящо значение за разработването на правил-
но насочени и съобразени с местните потребности проекти и програми, които удовлетво-
ряват комплексните потребности на всички лица и им съдействат да реализират пълния 
си потенциал.

Допълнителни ресурси

Можете да научите повече, като посетите следните ресурси:

• Равновесие между професионалния и личния живот в Европейския съюз
• Полезни взаимодействия и опростяване на политиката на сближаване 

след 2020 г.: Съветът приема заключения

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1311&langId=en
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/11/15/council-conclusions-on-synergies-and-simplification-for-cohesion-policy-post-2020/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/11/15/council-conclusions-on-synergies-and-simplification-for-cohesion-policy-post-2020/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/11/15/council-conclusions-on-synergies-and-simplification-for-cohesion-policy-post-2020/


Раздел 4. Как можем да прилагаме бюджетиране, съобразено с равенството между половете, в рамките на фондовете на ЕС?

Бюджетиране, съобразено с равенството между половете: набор от инструменти „стъпка по стъпка“ 73

Инструмент 5: Изграждане на партньорства 
и управление на много нива — определяне на 
подходящи партньори, ролята на експертите по 
въпросите на равенството между половете и състав 
на комитетите за наблюдение

Въведение в инструмента

Този инструмент може да се използва от упра-
вляващите органи, за да се гарантира:

• че в процесите на програмиране и наблюде-
ние в рамките на фондовете на ЕС се ангажи-
рат подходящи участници, и по-специално 
такива с експертен капацитет в областта на 
равенството между половете; и

• че всички организации, участващи в раз-
работването и изпълнението на програми 
по фондовете на ЕС, интегрират анализ от 
гледна точка на равенството между половете 
в своята практика.

Партньорите на фондовете на ЕС насочват дей-
ностите по програмиране и изпълнение, осъ-
ществяват наблюдение върху ефективността на 
програмите и одобряват критериите за подбор 
и плановете за оценка на проектите. Тяхната 
роля е да гарантират качеството на процесите 
по фондовете на ЕС, както и съответствието 
с всеобхватните цели на ЕС и държавите членки 
(член 6 от Регламента за общоприложимите 
разпоредби, РОР). По-конкретно е предвиде-
но имащите отношение партньори да бъдат 
представени в комитетите за наблюдение по 
фондовете на ЕС (член 34 от РОР). За периода 
след 2020 г. Комисията предлага „по-голяма 
роля на комитетите за наблюдение при надзора 
на качеството на изпълнение на програмите 
и всички фактори, които оказват влияние върху 
него“ (CPR, Обяснителен меморандум към РОР).

Включването на участници, които имат отно-
шение към аспектите на равенството между 
половете, и по-специално на тези, които про-
дължават експертен капацитет в тази област, 
в многостепенното управление е важно по 
няколко причини:

• осигуряването на участието на партньо-
ри, които имат отношение на аспектите на 

равенството между половете, от етапа на 
планиране до етапа на оценка на интер-
венцията позволява да се идентифицират 
проблеми и последствия, свързани с равен-
ството между половете, които е възможно да 
не са били отчетени първоначално. Такива 
партньори и партньорства имат важна роля 
за повишаването на качеството на пуб-
личните решения и политики с оглед 
на решаването на актуалните комплекс-
ни и многоизмерни проблеми. Това важи 
в особена степен за неравенството между 
половете — предприемането на мерки за по-
добре на положението в тази област изисква 
задълбочено разбиране на въздействията на 
социалните норми и ценности, рационалните 
нагласи и социалното поведение. Заинте-
ресованите страни и бенефициерите, както 
жени, така и мъже, може да бъдат засегнати 
по различни начини от публичната политика 
и решенията по програмите. Възможно е те 
да имат различни приоритети и гледни точ-
ки относно разпределението на ресурсите. 
Ангажирането в аналитичните дейности по 
програмите на участници, представляващи 
различни гледища по отношение на равен-
ството между половете, и осигуряването на 
баланс между половете сред ангажираните 
заинтересовани страни ни дава по-широк 
поглед и по-задълбочено разбиране на 
различния жизнен опит на жените и мъжете.

• Партньорските отношения с експерти могат 
да способстват за изграждане на капацитет 
за анализ от гледна точка на равенството 
между половете, както и за по-задълбо-
чено разбиране относно свързаните с ра-
венството между половете измерения на 
процесите на изпълнение на програмите 
и разработване на проектите. Диалогът 
с партньори има определящо значение и за 
идентифицирането на потенциални 
коригиращи или допълващи действия 
по програмите и проектите. Това може да се 

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-planning
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-evaluation
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постигне чрез консултации с организации на 
гражданското общество, работещи в облас-
тта на равенството между половете, както 
и с компетентни държавни органи, които 
отговарят за насърчаването на равенството 
между половете.

• Наред с горното ангажирането на многоо-
бразни участници допринася и за повиша-
ване на осведомеността и развитие на 
капацитета в областта на равенството меж-
ду половете на всички действащи лица. Това 
се постига чрез създаване на възможности 
за партньорите, които имат отношение към 
равенството между половете, и органите, 
определящи политиката, за обмен на опит 
и информация по въпросите на интегри-
рането на принципа на равенство между 
половете, равенството и неравенството 
в различни области на политиката. Този 
подход стимулира взаимното учене, обога-
тяване и постигането на по-добри резултати 
благодарение на приноса на партньорите, 
които продължават експертни знания по 
въпросите, свързани с равенството между 
половете. Трайното полезно взаимодействие 
между действащите лица, които определят 
политиката, и посочените заинтересовани 

(70) За повече информация относно националните структури в областта на равенството между половете във всяка държава — 
членка на ЕС, вж. Европейски институт за равенство между половете (EIGE), Интегрирането на принципа на равенство между 
половете в държавите — членки на ЕС. Може да се намери на: https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/countries

страни създава пространство за повишена 
прозрачност и доверие. Това на свой ред 
може да доведе до по-големи ангажименти 
за прилагане на принципите на равенство 
между половете.

• Партньорите, които имат отношение към 
равенството между половете, като женски 
организации и експерти в областта на ра-
венството между половете повишават 
отчетността за изпълнението на анга-
жиментите в областта на равенството 
между половете. Те изпълняват функциите 
на „контролни звена“, които наблюдават 
процесите на публичната политика, за да 
гарантират, че правителствата изпълняват 
своите ангажименти за изпълнение целите 
в областта на равенството между половете 
и биват държани отговорни за изпълнението 
на тези ангажименти.

Стъпки за определяне на партньорствата 
и многостепенното управление

Регламентът за общоприложимите разпоредби 
(РОР) съдържа насоки относно многостепенното 
управление във връзка със:

1. Определянето на групите партньори, които да бъдат включени в консултациите със 
заинтересованите страни

РОР С отношение към въпросите на равенството между 
половете

а) градски и други публични ор-
гани

Органите, отговорни за насърчаването на равенството между по-
ловете, в градски и други публични органи включват държавни 
агенции като консултативни съвети по въпросите на равенството 
между половете, полуавтономни централни административни ор-
гани и структури на поднационално/областно и общинско равни-
ще. (70)
Партньорите с отношение към равенството между половете могат 
да включват фокусни точки или отговорни за насърчаването на 
равенството между половете физически лица, които изпълняват 
възложени им с нормативни или административни актове функции 
или компетентности, свързани с определени сектори. 

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/countries
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РОР С отношение към въпросите на равенството между 
половете

б) икономически и социални 
партньори

Икономическите и социалните партньори в отделните държави 
могат да включват органи, работещи по въпросите на равенството, 
които са натоварени със задълбочаване на равенството между 
половете на пазара на труда и чрез социален диалог на работното 
място. Те включват синдикални организации, индустриални органи, 
браншови организации и местни агенции за икономическо развитие.

в) съответните организации, 
представляващи гражданско-
то общество, партньорите от 
областта на околната среда 
и организациите, отговарящи 
за насърчаване на социално-
то включване, основните пра-
ва, правата на хората с увреж-
дания, равенството между 
половете и недискриминаци-
ята

Съответните граждански организации включват центрове за про-
учвания и научни изследвания по проблемите на жените, феминист-
ки организации, центрове за професионално обучение и академич-
ни и образователни институции, управлявани от жени предприятия, 
други социални предприятия, частни търговски дружества, местни 
и национални медии и неправителствени организации (НПО). Те 
обхващат по-специално женски организации, НПО, работещи за 
насърчаване на равенството между половете, организации на граж-
данското общество, ръководени от хора с увреждания, организации 
на жилищното, представляващи хора с различна расова или етни-
ческа принадлежност, включително наред с други асоциации на 
жени имигранти. 

2. Представителство в състава на 
комитетите за наблюдение

Комитетите за наблюдение направляват изпъл-
нението на фондовете на ЕС и гарантират, че 
то отговаря на критериите, посочени в член 39 
от РОР: ефективност, ефикасност, значимост, 
съгласуваност и европейска добавената стой-
ност. Неравенството между половете оказва 
въздействие върху всички тези критерии. 
С оглед на това гарантирането на съответстви-
ето с тези критерии изисква високи нива на 
компетентност по въпросите на равенството 
между половете под формата на насоки от 
партньори и експерти, работещи в тази област. 
Представителството в състава на комитетите 
за наблюдение следва да се определя при 
отчитане на различни аспекти:

• представителството на имащите отно-
шение към равенството между половете 
заинтересовани страни: това означава, че 
трябва да бъде осигурено представителство-
то на посочените по-горе заинтересовани 
страни, имащи отношение към равенството 
между половете, и особено на експерти по 
въпросите на равенството между половете, 
в консултативните дейности на комитетите 
за наблюдение; и

• представителството както на жените, 
така и на мъжете: особено важно е оси-
гуряването на балансирано представител-
ство на жените и мъжете сред членовете на 
групите (т.е. представителство в минимално 
съотношение 40/60). Това предполага също 
така представителството на жените и мъжете 
да се разглежда и с оглед на качеството им 
на бенефициери на политиката в процесите 
на вземане на решения. Жените следва да се 
ползват от резултатите от политиките на ЕС 
в същата степен, както и мъжете. Въпреки 
това в сравнение с мъжете те са значител-
но по-слабо представени на длъжности, 
свързани с вземане на решения. Когато 
е налице дисбаланс по отношение на броя 
на жените и мъжете, участващи в процеси 
на планиране и вземане на решения във 
връзка с действия в рамките на политика-
та, това обстоятелство засяга резултатите, 
което има значително отражение върху 
жените и мъжете. Процесът на определя-
не на политики се влияе благоприятно от 
включването на различни гледни точки. 
Чрез осигуряване на по-балансирано пред-
ставителство се обезпечава отразяване на 
различни перспективи и опит, което може да 
подобри процесите на вземане на решения 
и цялостните резултати.
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Австрия: държавните служители обогатяват знанията си в областта на ра-
венството и наблюдението в рамките на фондовете на ЕС

В рамките на сключеното в Австрия споразумение за партньорство страната предприе 
редица стъпки за включване на експерти и партньори, работещи в областта на равен-
ството между половете. Както е посочено по-горе в настоящия набор от инструменти, 
тези стъпки включват:

• създаване на фокусни групи с участието на експерти по равенство между половете;
• провеждане на еднодневни открити конференции, посветени на междинните ре-

зултати от процедурите за коментари от обществеността относно проектобюджета;
• ангажиране на официален национален представителен експерт по въпросите на 

равенството между половете (от федералното канцлерство); и
• осигуряване на балансирано участие на жените и мъжете в групата за програмиране.

Държавните служители, участващи в работа по Европейския фонд за регионално раз-
витие (ЕФРР) получиха обучение в рамките на инициативи за равенство между полове-
те, организирани въз основа на техническа помощ, отпусната в рамките на фонда. 
Оценката на оперативната програма по ЕФРР включва отделна оценка на хоризонтал-
ните принципи, включително дейностите за интегриране на принципа на равенство 
между половете в отделните приоритетни оси. Освен това в извършването на оценка-
та участваха активно съответните заинтересовани страни, които се включиха в разиск-
ванията на ръководните групи и семинарите. Що се отнася до изпълнението на фонда, 
неговото наблюдение и управлението на дейностите, в състава на комитета за наблю-
дение са включени експерти по равенство между половете и представители на парт-
ньорите Като членове на комитета те гарантират балансирано и обстойно 
представителство на различните гледни точки.

За да бъде гарантирано, че заявителите 
и персоналът на управляващите органи 
разбират добре аспектите на равенството 
между половете, се изпълняват две отделни 
мерки, които обхващат поотделно тези две 
групи. Всеки заявител получава „въпросник 
за равни възможности“, който повишава 
тяхната осведоменост за съществуващото 
неравенство между половете и подходите 
за борба срещу него в рамките на финан-
сираните дейности. В същото време се 
провеждат занятия за обучение по равен-
ство между половете, с цел да се разширят 
знанията на персонала на управляващите 
органи.

Мерките по ЕСФ също включват дейности 
за разширяване на „масива от знания“ по 
въпросите на равенството между половете в рамките на фонда. Междинните звена 
(Zwischengeschaltete Stellen), както и бенефициерите получават подкрепа за систематично 
изпълнение на мерки за равенство между половете на всички етапи на реализацията на 
проектите. В рамките на всеки от инвестиционните приоритети по ЕСФ поне половината 
от бюджета трябва да е насочен към дейности с участието на жени, а освен това поне 
половината от всички участници в планираните дейности са жени. За осъществяване 
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на наблюдението на ЕСФ бяха създадени две отделни фокусни групи, едната от които 
работи за интегриране на принципа на равенство между половете, а другата — за 
постигане на равенство между половете. Тези групи, които са създадени на етапа на 
планиране и е предвидено да функционират през целия период на изпълнение на фонда, 
осъществяват наблюдение на напредъка към намаляване на идентифицираните случаи 
на неравенство между жените и мъжете чрез финансираните от ЕСФ мерки.

Допълнителни ресурси

Можете да научите повече, като посетите след-
ните ресурси:

• Представителство в рамките на дейностите 
по интегриране на принципа на равенство 
между половете

• Консултации със заинтересованите страни 
и практически подходи

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/what-is-gender-mainstreaming
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/what-is-gender-mainstreaming
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/what-is-gender-mainstreaming
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-stakeholder-consultation
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-stakeholder-consultation
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Инструмент 6: Разработване на количествени 
и качествени показатели за задълбочаване на 
равенството между половете (71)

(71) Този инструмент не предлага изменение на общите показатели или добавяне на нови към предложените регламенти. Той 
предлага допълнителни специфични за програмата индикатори, които държавите членки биха могли да използват в допъл-
нение към общите показатели.

Въведение в инструмента

Този инструмент ще ви помогне:

• да определите специфични количествени 
и качествени показатели за задълбочаване 
на равенството между половете, като разши-
рите вече определените общи показатели за 
всеки от фондовете на ЕС. Тези показатели 
ще позволят на държавите членки и ЕС да 
проследяват приноса на фондовете към 
равенството между половете; и

• да съгласувате тези показатели за задълбо-
чаването на равенството между половете 
с националните приоритети в областта на 
равенството. Това ще позволи на държавите 
членки да проследяват приноса на фондо-
вете към конкретни приоритети в областта 
на равенството.

Този инструмент може да даде насоки на упра-
вляващите органи на национално и поднацио-
нално равнище в процеса на разработване на 
оперативни програми (ОП) за насърчаване на 
равенството между жените и мъжете в цялото 
им многообразие. Специфичните показатели за 
равенство между половете има важно значение 
за осигуряване на съобразени с аспектите на 
равенството между половете данни за цели-
те на изготвянето на годишните прегледи на 
качеството на изпълнението, дейност, която 
дава важна възможност за диалог относно 
политиката, засягащ важни въпроси, свързани 
с изпълнението и ефективността на програ-
мата. Наред с това те предоставят относима 
информация за работата на комитета за наблю-
дение, както и за изготвянето на междинните 
и последващите оценки.

Както е посочено в член 17, параграф 3, буква 
г), точка ii) от Регламента за общоприложими-
те разпоредби (РОР), всяка специфична цел 
в рамките на оперативните програми трябва да 

е съпроводена с „показатели за крайния про-
дукт и показатели за резултата със съответните 
междинни цели и целеви стойности“. В прило-
женията към регламентите за Европейския фонд 
за регионално развитие (ЕФРР), Кохезионния 
фонд, Европейския фонд за морско дело и ри-
барство (ЕФМДР) и Европейския социален фонд 
(ЕСФ+) са определени общи показатели за тези 
фондове. Същевременно държавите членки 
също могат да добавят собствени показатели. 
Наред с тази специфична подкрепа за разра-
ботване на показатели, свързани с равенството 
между половете, събирането на дезагрегирани 
по пол данни е определено като стандартна 
процедура. Събирането на такива данни по 
показателите за равенството между половете, 
наред с дезагрегирането на всички показатели 
по пол и други важни характеристики, когато 
това е възможно и полезно, е от определящо 
значение, тъй като оказва въздействие върху 
всички етапи на програмирането по фондовете 
на ЕС.

Стъпки в разработването на 
количествени и качествени показатели

Стъпките в разработването на количествени 
и качествени показатели включват:

1. преглед на целта на политиката, специ-
фичната цел и въздействието на тези цели 
върху равенството между половете (вж. 
инструмент 3);

2. преглед на свързаните показатели за 
крайния продукт и резултатите, с цел да 
се определи дали е възможно те да бъдат 
дезагрегирани по пол (ако е възможно и по 
допълнителни относими характеристики 
като възраст, раса, етническа принадлеж-
ност, увреждане, местоживеене, социал-
но-икономическо положение и др.);

3. проверка на въпросите в таблиците, за 
да бъдат проучени различни показатели 



Раздел 4. Как можем да прилагаме бюджетиране, съобразено с равенството между половете, в рамките на фондовете на ЕС?

Бюджетиране, съобразено с равенството между половете: набор от инструменти „стъпка по стъпка“ 79

от гледна точка на равенството между 
половете;

4. преглед на посочените по-долу примерни 
показатели за равенство между половете; 
и

5. определяне на приложими показатели 
за задълбочаване на равенството между 
половете, свързани с конкретните крайни 
продукти и резултати, като се гарантира, 
че те са съгласувани с националните при-
оритети и конкретните характеристики 
на всяка програма.

Инструментът е структуриран по следния начин:

• таблици с общи показател, определени 
в приложенията към отделните регламенти 
за:
– ЕФРР и Кохезионния фонд (повтарящи се 

общи показатели);

– ЕСФ+; и
– ЕФМДР;

• специфични насоки във всяка таблица за 
определяне на показателите за равенство 
между половете, включително:
– въпроси, предназначени за вас, които 

да обмислите, когато определяте спе-
цифичните количествени и качествени 
показатели за задълбочаване на равен-
ството между половете и ги съгласувате 
с националните приоритети; и

– примери за показатели за задълбочаване 
на равенството между половете, които 
са общи за споменатите фондове на ЕС. 
Имайте предвид, че тези показатели са 
примери, които следва да бъдат допъл-
нително разработени и съгласувани с на-
ционалните приоритети и конкретните 
характеристики на всяка програма.
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ЕФРР и Кохезионен фонд (повтарящи се общи показатели)

(72) Показателите следва да бъдат изразени като брой и/или дял, например на предприятията, притежавани от жени или мъже. Препоръчително е да се постави акцент в показатели, изразени 
като дял (%), тъй като обикновените числа не са идеална форма за изразяване на показатели.

(73) ООПКП: Основен общ показател за краен продукт.
(74) ООПР: Основен общ показател за резултати.

Цел на политиката Специфична цел Крайни продукти Резултати Въпроси, свързани с показателите за 
равенство между половете

Примери за показатели (72)

Цел на политиката 
1: По-интелигентна 
Европа чрез насър-
чаване на инова-
тивния и интели-
гентен икономиче-
ски преход 

i) Засилване на капа-
цитета за научни из-
следвания и инова-
ции и на въвеждането 
на модерни техноло-
гии 

ООПКП (73) 01 — Пред-
приятия, подпомагани 
да въвеждат инова-
ции

ООПКП 02 — Изследо-
ватели, работещи 
в подпомагани науч-
ноизследователски 
съоръжения 

ООПР (74) 01 — МСП, 
въвеждащи продукто-
ви, технологични, 
маркетингови или ор-
ганизационни инова-
ции

• Колко предприятия се притежават от жени 
в сравнение с броя на предприятията, прите-
жавани от мъже?

• Колко жени в сравнение с мъже са изследова-
тели, работещи в подпомагани научноизсле-
дователски съоръжения?

• Каква подкрепа се предоставя на притежава-
ните от жени предприятия в сравнение с под-
крепата, предоставяна на притежаваните от 
мъже предприятия?

Ниво на крайните продукти:

• Притежавани от жени и от мъже предприятия, 
които са получили помощ за въвеждане на 
иновации

• Среден размер на подкрепата, предоставена 
на притежаваните от жени и от мъже предпри-
ятия

• Жени и мъже изследователи, работещи в под-
помагани научноизследователски съоръжения

Ниво на резултатите:

• Притежавани от жени и от мъже МСП, въвеж-
дащи продуктови, технологични, маркетингови 
или организационни иновации

ii) Усвояване на ползи-
те от цифровизацията 
за гражданите, друже-
ствата и правител-
ствата

ООПКП 03 — Предпри-
ятия и публични ин-
ституции, подпомага-
ни с цел разработване 
на цифрови продукти, 
услуги и приложения 

ООПР 02 — Допълни-
телни потребители на 
нови цифрови проду-
кти, услуги и приложе-
ния, разработени от 
предприятия и пуб-
лични институции 

• Кои са ползващите и неползващите (жени 
и мъже) новите цифрови продукти и услуги?

• Използват ли се тези продукти и услуги еднак-
во от жените и мъжете?

• Колко от тези предприятия се притежават от 
жени в сравнение с броя на предприятията, 
притежавани от мъже?

Ниво на крайните продукти:

• Притежавани от жени и от мъже предприятия, 
подпомагани с цел разработване на цифрови 
продукти, услуги и приложения

• Среден размер на подкрепата, предоставена 
на притежаваните от жени и от мъже предпри-
ятия

Ниво на резултатите:

• Жени и мъже, ползващи нови цифрови проду-
кти и услуги

• Разлика в равнищата на ползване между же-
ните и мъжете

• Удовлетвореност на жените и мъжете, ползва-
щи цифрови продукти, услуги и приложения
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Цел на политиката Специфична цел Крайни продукти Резултати Въпроси, свързани с показателите за 
равенство между половете

Примери за показатели (72)

Цел на политиката 
1: По-интелигентна 
Европа чрез насър-
чаване на инова-
тивния и интели-
гентен икономиче-
ски преход 

iii) Засилване на рас-
тежа и конкурентоспо-
собността на МСП

ООПКП 04 — МСП, под-
помагани да създават 
работни места и рас-
теж 

ООПР 03 — Разкрити 
работни места в под-
помаганите МСП 

• Колко от тези МСП се притежават от жени в срав-
нение с броя на предприятията, притежавани 
от мъже?

• Какви видове работни места са разкрити? В кои 
сектори са разкрити тези работни места?

• В този сектор жените ли преобладават или 
мъжете, или е налице равномерно разпреде-
ление?

• Как тези работни места ще подкрепят заетост-
та сред жените и сред мъжете?

Ниво на крайните продукти:

• Притежавани от жени и от мъже МСП, подпо-
магани да създават растеж

• Среден размер на подкрепата, предоставена 
на притежаваните от жени и от мъже предпри-
ятия

Ниво на резултатите:

• Вид на разкритите работни места

• Брой/дял на разкритите работни места за жени 
и за мъже

• Брой/дял на разкритите работни места за жени 
и за мъже в секторите, доминирани от жени/
мъже

iv) Развитие на умения 
за интелигентно спе-
циализиране, про-
миш лен пре ход 
и предприемачество

ООПКП 05 — МСП, ин-
вестиращи в развива-
не на умения 

ООПР 04 — Персонал 
на МСП, ползващ обу-
чения за развиване на 
умения 

• Колко от тези МСП се притежават от жени в срав-
нение с броя на предприятията, притежавани 
от мъже?

• Какви видове умения се стимулират? В кои сек-
тори са необходими тези умения? Как те ще 
подкрепят развитието на уменията на жените 
и на мъжете?

• В тези сектори жените ли преобладават или 
мъжете, или е налице равномерно разпреде-
ление?

Ниво на крайните продукти:

• Притежавани от жени и от мъже МСП, инвес-
тиращи в развитие на умения

• Среден размер на подкрепата, предоставена 
на притежаваните от жени и от мъже предпри-
ятия

• Средни разходи за обучение по обучени чле-
нове на персонала жени и мъже

Ниво на резултатите:

Брой/дял на жените и мъжете сред персонала на 
МСП, които са се възползвали от обучение за 
развитие на уменията

Видове обучение за развитие на умения, в което 
са участвали жени, в сравнение със същия пока-
зател за мъжете
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Цел на политиката Специфична цел Крайни продукти Резултати Въпроси, свързани с показателите за 
равенство между половете

Примери за показатели (72)

Цел на политиката 
2: По-зелена, ниско-
въглеродна Европа 
чрез насърчаване 
на чист и справед-
лив енергиен пре-
ход, зелени и сини 
инвестиции, кръго-
ва икономика, при-
способяване към 
изменението на 
кли мата и превен-
ция и управление 
на риска 

i) Насърчаване на мер-
ките за енергийна 
ефективност 

ООПКП 06 — Инвести-
ции в мерки за подо-
бряване на енергий-
ната ефективност 

ООПР 05 — Бенефици-
ери с повишен клас на 
енергийна ефектив-
ност 

• Как мерките за повишаване на енергийната 
ефективност ще въздействат върху жените 
и мъжете в цялото им многообразие? Вероятно 
ли е да има разлика?

• Могат ли други социално-демографски харак-
теристики като възраст, социално-икономиче-
ско положение и образование да имат отраже-
ние върху това въздействие?

• Ще участват ли и жени, и мъже в консултации, 
които може да бъдат проведени?

Ниво на крайните продукти:

• Видове инвестиции в мерки за подобряване 
на енергийната ефективност

Ниво на резултати:

• Жени и мъже бенефициери с повишен клас на 
енергийна ефективност

ii) Развиване на въз-
обновяемите енер-
гийни източници

ООПКП 07 — Допъл-
нителен капацитет за 
производство на 
енергия от възобно-
вяеми източници 

ООПР 06 — Обем на 
допълнително произ-
ведената енергия от 
възобновяеми източ-
ници 

• Кой ще се възползва от допълнителния капа-
цитет за производство на енергия от възобно-
вяеми източници? Ще има различни ползи за 
жените и мъжете? Ще окажат ли други характе-
ристики въздействие върху тези ползи?

• Ще участват ли и жени, и мъже в консултации, 
които може да бъдат проведени?

Ниво на резултатите:

• Жени и мъже бенефициери от обема на допъл-
нително произведената енергия от възобно-
вяеми източници

iii) Развиване на инте-
лигентни енергийни 
системи и мрежи, 
и съхранение на елек-
троенергия на местно 
равнище

ООПКП 08 — Системи 
за цифрово управле-
ние, разработени за 
интелигентни енер-
гийни мрежи 

ООПР 07 — Допълни-
телни потребители, 
свързани към интели-
гентни енергийни 
мрежи 

• Кои са потребителите на системи за цифрово 
управление за интелигентни енергийни мрежи? 
Еднакъв ли е сред тях броят на жените и мъже-
те?

• Ще участват ли и жени, и мъже в консултации, 
които може да бъдат проведени?

Ниво на резултатите:

• Жени и мъже допълнителни потребители, свър-
зани към интелигентни енергийни мрежи

iv) Насърчаване на 
адаптирането към из-
менението на клима-
та, на предотвратява-
нето на риска и устой-
чивостта при бедствия

ООПКП 09 — Нови или 
модернизирани сис-
теми за наблюдение, 
предупреждение и ре-
агиране при бедствия 

ООПР 08 — Допълни-
телен брой жители, 
които се ползват от 
мерки за защита сре-
щу наводнения, гор-
ски пожари и други 
свързани с климата 
природни бедствия 

• Кой ще се възползва от новите или модерни-
зирани системи за наблюдение, предупрежде-
ние и реагиране при бедствия? В еднаква сте-
пен ли ще се възползват жените и мъжете?

• Отчитат ли се разлики в традиционните моде-
ли в рамките на системите за реагиране? (мъ-
жете в професионалната сфера, жените в част-
ната сфера, повече мъже притежават автомо-
бил/използват автомобила/шофират, жените 
често се грижат за други лица, а също така 
трябва да се погрижат за зависите от тях лица 
в случай на бедствие, ...)

Ниво на резултатите:

• Допълнителни жени и мъже, които се ползват 
от мерки за защита срещу наводнения, горски 
пожари и други свързани с климата природни 
бедствия
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Цел на политиката Специфична цел Крайни продукти Резултати Въпроси, свързани с показателите за 
равенство между половете

Примери за показатели (72)

Цел на политиката 
2: По-зелена, ниско-
въглеродна Европа 
чрез насърчаване 
на чист и справед-
лив енергиен пре-
ход, зелени и сини 
инвестиции, кръго-
ва икономика, при-
способяване към 
изменението на 
кли мата и превен-
ция и управление 
на риска

v) Насърчаване на 
устойчивото управле-
ние на водите 

ООПКП 10 — Нов или 
модернизиран капа-
цитет за пречистване 
на отпадъчните води 

ООПР 09 — Допълни-
телен брой жители, 
ползващи най-малко 
вторично пречиства-
не на отпадъчните 
води 

• Кой ще се възползва от новия или модернизи-
ран капацитет за пречистване на отпадъчните 
води? В еднаква степен ли ще се възползват 
жените и мъжете?

• Ще участват ли и жени, и мъже в консултации, 
които може да бъдат проведени?

Ниво на резултатите:

• Допълнителни жени и мъже, ползващи най-мал-
ко вторично пречистване на отпадъчните води

vi) Насърчаване на 
прехода към кръгова 
икономика 

ООПКП 11 — Нов или 
модернизиран капа-
цитет за рециклиране 
на отпадъци 

ООПР 10 — Допълни-
телно количество ре-
циклирани отпадъци 

• Кой ще се възползва от новия или модернизи-
ран капацитет за рециклиране на отпадъци? 
В еднаква степен ли ще се възползват жените 
и мъжете?

• Включени ли са съображения, свързани с по-
ведението и ролите на жените и мъжете, в уси-
лията за насърчаване на прехода към кръгова 
икономика?

• Ще участват ли и жени, и мъже в консултации, 
които може да бъдат проведени?

Ниво на резултатите:

• Допълнителни отпадъци, рециклирани от жени, 
в сравнение със същия показател за мъжете

• Съобразени с аспектите на равенството между 
половете начини за насърчаване на прехода, 
например отделено внимание на потребности-
те и предпочитанията на жените и мъжете

• Оценка от гледна точка на равенството между 
половете на съществуващия капацитет за ре-
циклиране на отпадъци

• Удовлетвореност на жените и мъжете ползва-
тели от мерките

vii) Развитие на био-
разнообразието, „зе-
лена“ инфраструктура 
в градската среда и 
намаляване на замър-
сяването 

ООПКП 12 — Площ на 
„зелената“ инфра-
структура в градските 
райони 

ООПР 11 — Брой жи-
тели, които се ползват 
от мерки за качество-
то на въздуха 

• Кой ще ползва и ще се облагодетелства от по-
върхностната площ на подкрепяната зелена 
инфраструктура в градските райони? Жените 
и мъжете ще използват ли тази инфраструкту-
ра по еднакъв начин? В еднаква степен ли ще 
се възползват жените и мъжете?

• Кой живее в тези райони?

Ниво на резултатите:

• Жени и мъже от населението, които се ползват 
от мерки за качеството на въздуха

• Удовлетвореност на жените и мъжете от тези 
мерки

Цел на политиката 
3: По-добре свърза-
на Европа чрез по-
добряване на мо-
билността и регио-
налната свързаност 
на ИКТ

i) Повишаване на ци-
фровата свързаност

ООПКП 13 — Допъл-
нителен брой дома-
кинства и предприя-
тия с покритие от ви-
сококапацитетни ши-
роколентови мрежи

ООПР 12 — Допълни-
телен брой домакин-
ства и предприятия 
с абонамент за висо-
кокапацитетни широ-
колентови мрежи

• Какви видове допълнителни домакинства ще 
бъдат обхванати от висококапацитетни широ-
колентови мрежи (напр. домакинства, ръково-
дени от жени, домакинства, ръководени от мъже, 
или домакинства на самотни родители и т.н.)? 
Кой живее в тези домакинства?

• Кои са собствениците на предприятията с по-
критие от висококапацитетни широколентови 
мрежи ?

• Какви данни са налични относно физическата/
финансовата достъпност? По какъв начин този 
аспект засяга различно жените и мъжете? 

Ниво на резултатите:

• Допълнителни домакинства, ръководени от 
жени, или домакинства, ръководени от мъже, 
с абонамент за висококапацитетни широколен-
тови мрежи

• Притежавани от жени и от мъже предприятия, 
обхванати от висококапацитетните широко-
лентови мрежи
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Цел на политиката Специфична цел Крайни продукти Резултати Въпроси, свързани с показателите за 
равенство между половете

Примери за показатели (72)

Цел на политиката 
3: По-добре свърза-
на Европа чрез по-
добряване на мо-
билността и регио-
налната свързаност 
на ИКТ

ii) Развитие на стабил-
на, устойчива на изме-
нението на климата, 
интелигентна, сигур-
на и интермодална 
TEN-T (75)

ООПКП 14 — Пътища 
на TEN-T: нови и мо-
дернизирани пътища 

ООПР 13 — Икономии 
на време благодаре-
ние на подобрената 
пътна инфраструктура 

• Кой ще ползва и ще спечели от новите и мо-
дернизирани пътища? Жените и мъжете ще 
използват ли тези пътища по еднакъв начин? 
В еднаква степен ли ще се възползват те?

• Кой ще спести време благодарение на подо-
брената пътна инфраструктура? Жените или 
мъжете, или и двете групи? Защо?

• Предвидени ли са различни мерки за опазване 
на здравето на жените и мъжете, които живеят 
близо до пътищата?

Ниво на резултатите:

• Икономии на време за жените и за мъжете 
благодарение на подобрената пътна инфра-
структура

iii) Развитие на стабил-
на, устойчива на изме-
нението на климата, 
интелигентна, сигур-
на и интермодална 
мобилност на нацио-
нално, регионално 
и местно равнище, 
включително по-до-
бър достъп до TEN-T 
и трансгранична мо-
билност 

ООПКП 15 — Железо-
пътни линии на TEN-T: 
Нови и модернизира-
ни железопътни линии 

ООПР 14 — Брой път-
ници на година, об-
служвани чрез подо-
брен железопътен 
транспорт 

• Кой ще ползва и ще спечели от новите и мо-
дернизирани железопътни линии? Жените 
и мъжете ще използват ли железопътен транс-
порт по еднакъв начин? В еднаква степен ли 
ще се възползват те?

• Кой ще спести време благодарение на подо-
брения железопътен транспорт? Жените или 
мъжете, или и двете групи? Защо?

Ниво на резултатите:

• Брой жени и мъже пътници на година, обслуж-
вани чрез подобрен железопътен транспорт

• Средна икономия на време за жените и мъжете 
пътници

iv) Насърчаване на 
устойчива мултимо-
дална градска мобил-
ност 

ООПКП 16 — Разширя-
ване и модернизира-
не на трамвайни ли-
нии и линии на метро-
то 

ООПР 15 — Брой по-
требители на година, 
обслужвани от нови 
и модернизирани 
трамвайни линии 
и линии на метрото 

• Кой ще ползва и ще спечели от разширяване-
то и модернизацията на трамвайните линии 
и линиите на метрото? Жените и мъжете ще 
използват ли тези линии по еднакъв начин? 
В еднаква степен ли ще се възползват те?

• Кой ще спести време благодарение на новите 
и модернизирани трамвайни линии и линии на 
метрото? Жените или мъжете, или и двете гру-
пи? Защо?

• Отчетени ли са различните потребности на 
жените и мъжете в процеса на разширяване 
и модернизация (напр. важно е да бъдат изгра-
дени продължения на линиите към промишле-
ни паркове и други обекти, генериращи заетост, 
както и допълнителни спирки/връзки към учи-
лища, болници, магазини и други услуги)

Ниво на резултатите:

• Брой жени и мъже потребители на година, об-
служвани от нови и модернизирани трамвайни 
линии и линии на метрото

(75) Трансевропейска транспортна мрежа
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Цел на политиката Специфична цел Крайни продукти Резултати Въпроси, свързани с показателите за 
равенство между половете

Примери за показатели (72)

Цел на политиката 
4: По-социална Ев-
ропа — реализира-
не на европейския 
стълб на социални-
те права

i) Повишаване на 
ефективността на па-
зарите на труда и дос-
тъпа до качествена 
заетост чрез разви-
тието на социалните 
иновации и инфра-
структура

ООПКП 17 — Брой без-
работни лица на годи-
на, обслужвани от 
подобрената инфра-
структура за службите 
по заетостта 

ООПР 16 — Търсещи 
работа лица, използ-
ващи годишно подо-
брената инфраструк-
тура за службите по 
заетостта 

• Какви са равнищата на безработица сред же-
ните и сред мъжете?

• Как е организирана инфраструктурата за служ-
бите по заетостта с оглед на удовлетворяване 
на потребностите както на жените, така и на 
мъжете в цялото им многообразие?

• Използвани ли са съобразени с аспектите на 
равенството между половете подходи за при-
общаване в процеса на разработване на тези 
услуги?

Ниво на крайните продукти:

• Безработни жени и мъже, обслужвани годишно 
от подобрената инфраструктура за службите 
по заетостта

• Съобразена с аспектите на равенството между 
половете подобрена инфраструктура за служ-
бите по заетостта

Ниво на резултатите:

• Търсещи работа жени и мъже, използващи го-
дишно подобрената инфраструктура за служ-
бите по заетостта

ii) Подобряване на 
достъпа до приобща-
ващи и качествени 
услуги в областта на 
образованието, обу-
чението и ученето 
през целия живот чрез 
развитие на инфра-
структурата 

ООПКП 18 — Нов или 
модернизиран капа-
цитет на инфраструк-
турата за полагане на 
грижи за деца и обра-
зование 

ООПР 17 — Брой полз-
ватели на година, об-
служвани от нова или 
модернизирана ин-
фраструктура за пола-
гане на грижи за деца 
и образование 

• Който използва и се облагодетелства от услуги 
за грижи за деца? Жените и мъжете ще използ-
ват ли инфраструктурата за грижи за деца в ед-
наква степен? В еднаква степен ли ще се въз-
ползват те?

• По какъв начин инфраструктурата за грижи за 
деца и образование влияе върху пригодността 
за заетост на жените и мъжете?

• Разполагат ли момичетата и момчетата с една-
къв достъп нова и модернизирана инфраструк-
тура за грижи за деца и образование?

Ниво на резултатите:

• Брой момчета и момичета на година, обслуж-
вани от нова или модернизирана инфраструк-
тура за полагане на грижи за деца и образова-
ние

• Брой/дял на домакинствата (по вид домакин-
ства, например домакинства, ръководени от 
жени, домакинства, ръководени от мъже, или 
домакинства на самотни родители и т.н.), които 
са освободени от част от тежестта на отговор-
ностите за полагане на грижи благодарение на 
нова или модернизирана инфраструктура

• Средно работно време в часове на заведени-
ята за грижи за деца

iii) Повишаване на со-
циално-икономиче-
ската интеграция на 
маргинализираните 
общности, мигрантите 
и групите в неравно-
стойно положение 
чрез интегрирани 
мерки, включително 
жилищно настаняване 
и социални услуги; 

ООПКП 19 — Създаден 
или увеличен капаци-
тет на инфраструкту-
рата за приемане 

ООПР 18 — Брой полз-
ватели на година, об-
служвани от нови 
и модернизирани мес-
та за прием и настаня-
ване 

• Кой ще използва допълнителния капацитет на 
инфраструктурата за приемане? Жените и мъ-
жете ще използват ли тази инфраструктура 
в еднаква степен? В еднаква степен ли ще се 
възползват те?

• Съществуват ли съобразени с равенството 
между половете оценки на потребностите на 
жените и мъжете сред тези групи?

• Кой живее в маргинализирани общности? Кои 
са мигрантите и групите в неравностойно по-
ложение? В рамките на тези групи има ли групи, 
например жени или мъже, които са повече или 
по-малко интегрирани?

Ниво на резултатите:

• Брой жени и мъже ползватели на година, об-
служвани от нови и модернизирани места за 
прием и настаняване

• Средни разходи за предоставяне на услугите 
за жените и мъжете ползватели

• Удовлетвореност на жените и мъжете ползва-
тели от услугите
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Цел на политиката Специфична цел Крайни продукти Резултати Въпроси, свързани с показателите за 
равенство между половете

Примери за показатели (72)

Цел на политиката 
4: По-социална Ев-
ропа — реализира-
не на европейския 
стълб на социални-
те права

iv) Гарантиране на ра-
вен достъп до здраве-
опазване чрез разви-
тие на инфраструкту-
рата, включително 
първичните здравни 
грижи

ООПКП 20 — Нов или 
модернизиран капа-
цитет на инфраструк-
турата на здравеопаз-
ването

ООПР 19 — Брой жи-
тели, имащи достъп до 
подобрени здравни 
услуги

• Съобразените с равенството между половете 
оценки на потребностите на жените и мъжете 
обвързани ли са с наличната инфраструктура?

• който ще използва и ще се облагодетелства от 
новия или увеличен капацитет на инфраструк-
турата на здравеопазването? В еднаква степен 
ли ще се възползват жените и мъжете?

• По какъв начин новият или увеличеният капа-
цитет на инфраструктурата на здравеопазва-
нето отчита различните здравни потребности 
на жените и мъжете през целия жизнен цикъл?

Ниво на крайните продукти:

• Вид на новия или модернизирания капацитет 
на инфраструктурата на здравеопазването

• Новият или модернизираният капацитет на 
инфраструктурата на здравеопазването 
удовлетворява еднакво потребностите на же-
ните и мъжете ползватели

• В чакалните са предвидени места за деца

Ниво на резултатите:

• Жени и мъже с достъп до подобрени здравни 
услуги

(76) Данните по отбелязаните с „*“ показатели представляват лични данни съгласно член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679. Данните по отбелязаните с „**“ показатели представляват 
специална категория данни съгласно член 9 от Регламент (ЕС) 2016/679.

(77) Международна стандартна класификация на образованието

Европейски социален фонд плюс

Показатели Въпроси, свързани с показателите 
за равенство между половете

Примери за показатели 

1) Общи показатели за крайния продукт, свързани с операции, насочени към хора:

• 1а) Общи показатели за крайния продукт по отношение на участниците

Общите показатели за крайния продукт по отношение на участниците са (76):

• безработни, включително трайно безработни*

• трайно безработни*

• неактивни**

• заети, включително самостоятелно заети*

• под 30 години*

• над 54 години*

• с прогимназиален етап на основното образование или по-ниско (ISCED 0—2)*

• средно образование (ISCED 3) или образование след средното образование (ISCED 4)  (77)

• с висше образование (ISCED 5—8)*

Общият брой на участниците следва да се изчислява автоматично въз основа на показателите за 
крайния продукт, свързани със статуса на заетост

• Какви са причините за статуса на 
заетост на жените и мъжете?

• Във всички държави членки статусът 
на заетост на жените и мъжете се 
различава; каква е причината за това 
в разглежданата държава членка?

• Какви са конкретните причини за 
неравенството на пазара на труда?

• Какъв е делът на жените и мъжете 
в целевите сектори и групи?

• Средни разходи за мерки за жените в сравнение 
с тези за мъжете

• Видове заетост сред жените в сравнение с тези 
сред мъжете

• Дезагрегирайте тези показатели по жени и мъже 
със и без деца

• Дезагрегирайте тези показатели по жени и мъже 
самотни родители

• Удовлетвореност на участниците жени и мъже

• Дял на разходите за специализирани мерки за 
равенство между половете
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Показатели Въпроси, свързани с показателите 
за равенство между половете

Примери за показатели 

1б) Други общи показатели за крайния продукт (ако данните за тези показатели не се събират от 
регистри с данни, стойностите на тези показатели могат да бъдат определени от бенефициера въз 
основа на обосновани оценки):
• участници с увреждания**
• граждани на трети държави*
• участници с произход от друга държава*
• малцинства (включително маргинализирани общности като ромите)**
• бездомни или засегнати от изключване от жилищно настаняване*
• участници от селски райони*

• Има ли разлики между жените и мъ-
жете в рамките на тези групи? Защо?

• Какви мерки могат да се предпри-
емат да преодоляване на тези раз-
лики?

• Участници жени и мъже с деца

• Участници жени и мъже, които са самотни роди-
тели

• Средни разходи по участници жени и мъже

• Удовлетвореност на участниците жени и мъже

• Дял на разходите за специализирани мерки за 
равенство между половете

2) Общите показатели за крайния продукт по отношение на субектите са:

• брой на публичните администрации или публичните служби на национално, регионално или 
местно равнище, получили подкрепа

• брой на микро-, малките и средните предприятия, (включително кооперативните предприятия, 
социалните предприятия), получили подкрепа

• Има ли разлика в подкрепата, полу-
чена от притежаваните от жени 
и притежаваните от мъже микро-, 
малки и средни предприятия (вклю-
чително кооперативни предприятия 
или социални предприятия)? Защо?

• Желаем ли да променим ситуацията?

• Вид на подкрепата, получена от притежаваните 
от жени и притежаваните от мъже микро-, малки 
и средни предприятия (включително коопера-
тивни предприятия, социални предприятия)

• Средни разходи по притежавани от жени и при-
тежавани от мъже предприятия

• Удовлетвореност на бенефициерите жени и мъже

• Дял на разходите за специализирани мерки за 
равенство между половете

3) Общите показатели за непосредствения резултат по отношение на участниците са:
• участници, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа*
• участници, които при напускане на операцията са ангажирани с образование или обучение*
• участници, които при напускане на операцията получават квалификация*
• участници, които при напускане на операцията имат работа, включително като самостоятелно 

заети лица*

• Има ли разлики между жените и мъ-
жете в рамките на тези групи? Защо?

• Желаем ли да променим ситуацията?

• Видове работни места, търсени от жените, в срав-
нение с тези, търсени от мъжете

• Видове квалификация при напускане на опера-
цията сред жените и мъжете

• Видове заетост и самостоятелна заетост сред 
жените и мъжете

4) Общи показатели за дългосрочния резултат по отношение на участниците:
• участници, които в рамките на шест месеца след напускане на операцията имат работа, вклю-

чително като самостоятелно заети лица*
• участници, чието положение на пазара на труда в рамките на шест месеца след напускане на 

операцията е по-добро*

Като минимално изискване такива данни следва да се събират въз основа на представителна из-
вадка от участниците за всяка посочена цел. Вътрешната валидност на извадката сред бъде оси-
гурена по такъв начин, че данните да подлежат на обобщаване на нивото на специфичната цел

• Има ли разлики между жените и мъ-
жете в рамките на тези групи? Защо?

• Видове заетост сред жените в сравнение с тези 
сред мъжете

• Средно заплащане сред жените и мъжете

• Показатели, свързани с качеството на работните 
места за жените и мъжете

• Възприятия на бенефициерите жени и мъже за 
тяхното положение на пазара на труда (т.е. дали 
то се е подобрило или не)

(78) Лице, което не се идентифицира като жена или като мъж.

В Регламента за ЕСФ+ (приложение 1, стр. 1) е посочено следното: „Общи показатели за общата подкрепа по направлението на ЕСФ+ при споделено управление. Всички лични данни трябва 
да бъдат разбити по пол (женски, мъжки, „небинарен“ (78)). Ако някои резултати не са възможни, данни за тези резултати не трябва да бъдат събирани и докладвани.“
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Общи показатели за подкрепата от Европейския социален фонд плюс за справяне с материалните лишения

Показатели Въпроси, свързани с показателите за 
равенство между половете

Примери за показатели 

1) Показатели за крайния продукт a) Обща парична стойност на разпределените храни 
и стоки:

i) обща стойност на помощта от храни
1) обща парична стойност на храните за деца

2) обща парична стойност на храните за бездомни лица
3) обща парична стойност на храните за други целеви групи
ii) обща стойност на разпределените стоки

1) обща парична стойност на стоките за деца
2) обща парична стойност на стоките за бездомни лица;
3) обща парична стойност на стоките за други целеви групи

• Има ли разлика по отношение на общата па-
рична стойност на храната, която достига до 
жените/момичетата и съответно мъжете/мом-
четата в рамките на тези конкретни групи?

• Има ли достъпна оценка на положението на 
отделните групи жени и мъже и на техните 
специфични потребности?

• Предоставените стоки отговарят ли на раз-
личните предпочитания и потребности на 
жените и мъжете?

• Удовлетворени ли са специфичните потреб-
ности на жените, свързани с репродуктивното 
здраве?

• Обща парична стойност на предоставените 
стоки за задоволяване на потребностите на 
жените, свързани с репродуктивното здраве 
(напр. тампони и др.)

• Средна парична стойност/разходи за жените 
и мъжете за разпределените храни и стоки

• Удовлетвореност на бенефициерите жени 
и мъже от разпределените храни и стоки

б) Общо количество разпределени храни за подпомагане (в тонове), от които:
1) дял на храните, за които по програмата са заплатени само превозът, разпределе-

нието и съхранението (в %);
2) дял на съфинансираните по ЕСФ+ хранителни продукти от общото количество хра-

ни, разпределени сред бенефициерите (в %)

• Как са отчетени различните потребности на 
жените и мъжете?

• Как са включени жените и мъжете в системите 
за разпределение?

• Които са доставчиците на храните? Сред дос-
тавчиците включени ли са равнопоставено 
притежавани от жени предприятия и жени 
земеделски стопани?

• Притежавани от жени и от мъже предприятия 
сред доставчиците

• Дял на храните, предоставени от притежавани 
от жени и от мъже доставчици
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Показатели Въпроси, свързани с показателите за 
равенство между половете

Примери за показатели 

3) Общи показатели за резултатите

Брой на крайните получатели, получаващи подпомагане с хранителни продукти, включи-
телно:

• брой на децата на възраст до 18 години;

• брой на младежите на възраст 18—29 години;

• брой на крайните получатели на възраст над 54 години;

• брой на крайните получатели с увреждания;

• брой на гражданите на трети държави;

• брой на крайните получатели с произход от друга държава и от малцинствени общности 
(включително маргинализирани общности като ромите);

• брой на крайните получатели, които са бездомни или засегнати от изключване от жилищ-
но настаняване.

Брой на крайните получатели, получаващи материално подпомагане:

• брой на децата на възраст до 18 години;

• брой на младежите на възраст 18—29 години;

• брой на крайните получатели на възраст над 54 години;

• брой на крайните получатели с увреждания;

• брой на гражданите на трети държави;

• брой на крайните получатели с произход от друга държава и от малцинствени общности 
(включително маргинализирани общности като ромите);

• брой на крайните получатели, които са бездомни или засегнати от изключване от жилищ-
но настаняване.

• Има ли разлики по отношение на подпомага-
нето с храна, получавано от жените и мъжете?

• Отчитат ли се различните потребности на 
жените и мъжете по отношение на приема на 
витамини и храни през целия жизнен цикъл?

• Отчитат ли се предпочитанията на жените 
и мъжете по отношение на предоставяните 
хранителни продукти?

• Отчитат ли се потенциалните разлики в об-
хващането на жените и мъжете получатели?

• Налични ли са оценки на различните потреб-
ности на жените и мъжете сред целевите гру-
пи?

• Има ли разлика по отношение на материално-
то подпомагане, получавано от жените и мъ-
жете?

• Отчитат ли се различните потребности на 
жените и мъжете от материално подпомагане 
през целия жизнен цикъл?

• Отчита ли по какви начини е възможно пре-
доставяното материално подпомагане да по-
стави жените и мъжете в ситуации, които могат 
да застрашат живота им? 

• Удовлетвореност на бенефициерите жени 
и мъже

• Притежавани от жени и от мъже предприятия 
сред доставчиците
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Показатели на Европейския социален фонд плюс за направление „Здраве“ (79)

(79) Следва да се има предвид, че направление „Здраве“ на ЕСФ+ е под пряко управление. Следователно за него не важат същите правила като за основното направление на ЕСФ+ при споде-
леното управление.

Показатели Въпроси, свързани с показателите за 
равенство между половете

Примери за показатели 

Равнище на интегрираната работа в здравната област и използване на резултатите от 
програмата в националните здравни политики:

• Брой пациенти, подкрепени от европейските референтни мрежи

• Брой съвместни клинични оценки на здравни технологии

• Брой на трансферираните най-добри практики

• Степен на използване на резултатите от програмата в националната здравна политика, 
измерена с въпросник „преди и след“

• Има ли разлики в начина на подпомагане на 
жените и мъжете пациенти от европейските 
референтни мрежи?

• Показват ли дезагрегираните показатели ко-
личествени разлики? Ако броят на подкрепе-
ните жени и мъже от европейските референт-
ни мрежи се различава, как може да се обясни 
това?

• По-голям ли е броят на жените от този на мъ-
жете, които получават достъп до съвместни 
клинични оценки на здравни технологии?

• Извършва ли се трансфер на най-добри прак-
тики, включително описания на състоянието 
на жените и мъжете и техните различни здрав-
ни потребности през жизнения цикъл?

• Използват ли се в контекста на националните 
здравни политики повече резултати, свързани 
с жените или с мъжете? Защо други резултати 
се използват по-рядко?

• Налично съобразено с равенството между 
половете проучване за оценка на здравни 
технологии

• Резултати от въпросника, дезагрегирани по 
пол

• Вид здравни проблеми, към които е насочена 
подкрепената технология, включително раз-
личните потребности и здравни проблеми на 
жените и мъжете

• Резултатите, свързани с пола, са интегрирани 
в процеса на разработване на здравни техно-
логии и политики 
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ЕФМДР

Общи показатели

Приоритет Показател Въпроси, свързани с показателите за равенство 
между половете

Примери за показатели

Насърчаване на устойчивото 
рибарство и опазването на 
морските биологични ресурси 

Промени в обема на разтоварванията при запаси-
те, чиято оценка е била извършена на равнището 
на максималния устойчив улов 
Промени в рентабилността на риболовния флот 
на Съюза

• Какви са разликите по отношение на собствеността 
на флота и рентабилността сред жените и мъжете?

• Какви са разликите по отношение на заетостта на 
жените и мъжете?

• Притежавани от жени и от мъже предприятия 
и тяхната рентабилност

• Жени и мъже, заети във флота и в тези предприя-
тия

Площ (в хектари) на защитените зони по „Натура 
2000“ и други защитени морски зони в съответствие 
с Рамковата директива за морска стратегия, които 
са обхванати от мерките за опазване, поддържане 
и възстановяване
Процент на риболовните кораби, оборудвани 
с електронни устройства за позициониране и за 
докладване на улова

• Който се ползва от тези мерки? • Собственост на плавателни съдове сред жените 
и мъжете

Принос за продоволствената 
сигурност в Съюза чрез кон-
курентни и устойчиви аквакул-
тури и пазари 

Промени в стойността и обема на производството 
на аквакултури в Съюза 

• Какви са равнищата на заетост сред жените и мъже-
те в сектора?

• Какви са техните условия на труд? Различават ли се 
те? Ако се различават, защо? 

• Показатели, свързани със заетостта на жените 
и мъжете

Промени в стойността и обема на разтоварвания-
та

Създаване на предпоставки за 
растеж на устойчивата синя 
икономика и стимулиране на 
проспериращи крайбрежни 
общности 

Промени на БВП в морските региони на ниво 3 от 
Номенклатурата на териториалните единици за 
статистически цели
Промени в броя на работните места (в еквивалент 
на пълно работно време) в устойчивата синя ико-
номика

• Какви видове работни места се разкриват в устой-
чивата синя икономика? За заемане на тези работни 
места биват ли ангажирани както жени, така и мъже?

• Съществуват ли съобразени с равенството между 
половете оценки на различните групи, ангажирани 
в устойчивата синя икономика?

• Кой се възползва от растежа на устойчивата синя 
икономика? В еднаква степен ли се възползват же-
ните и мъжете? 

• Промени в броя на работните места (в еквивалент 
на пълно работно време) в устойчивата синя ико-
номика за жените и мъжете

• Налична съобразена с равенството между поло-
вете оценка 



Раздел 4. Как можем да прилагаме бюджетиране, съобразено с равенството между половете, в рамките на фондовете на ЕС?

Европейски институт за равенство между половете92

Приоритет Показател Въпроси, свързани с показателите за равенство 
между половете

Примери за показатели

Повишаване на ефективност-
та на международното упра-
вление на океаните и създа-
ване на предпоставки за без-
опасността, сигурността, 
чистотата и устойчивото сто-
панисване на моретата и оке-
аните 

Брой съвместни операции, допринасящи за евро-
пейското сътрудничество по отношение на функ-
циите по брегова охрана 

• Какви видове съвместни операции се изпълняват, 
които допринасят за изпълнение на функциите на 
европейското сътрудничество?

• В тези операции участват ли както жени, така и мъже? 
Защо/защо не?

• Заетост на жените и мъжете в бреговата охрана

• Брой/дял на жените, участващи в структурите за 
управление 
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Франция: улесняване на интегрирането на принципа на равенство между 
половете чрез определяне на приложими показатели в рамките на опера-
тивните програми

Във Франция хоризонталният принцип 
на равенство между половете е възприет 
чрез двустранен подход в националната 
оперативна програма по ЕСФ за „Растеж 
и приобщаване“. Използването на деза-
грегирани по пол показатели във всички 
френски оперативни програми по ЕФРР 
и ЕСФ улеснява интегрирането на принципа 
на равенство между половете на всички 
етапи на изпълнението на програмите. Тези 
показатели измерват участието на жените 
и мъжете, като предоставят дезагрегирана 
по пол информация за крайните продукти 
и резултатите.

Въз основа на обосновани с дезагрегирани по пол данни анализи, които отчитат различ-
ното положение и потребности на жените и мъжете в страната, се осъществяват целе-
насочени действия в подкрепа на равенството между половете. Те включват например 
мерки в рамките на оперативната програма по ЕСФ за повишаване на равнищата на 
заетост, обучение, образование и предприемачество сред жените. Френският ЕСФ при-
лага дезагрегирани по пол показатели за крайните продукти и резултатите за всичките 
три приоритета: заетост, маршрути на професионално развитие и бедност. Равенството 
между половете е основен принцип при подбора на проекти.

Показателите за резултатите (80) в рамките на оперативната програма по френския ЕСФ 
включват:

• Брой на заетите жени и мъже, включително самостоятелно заетите лица след учас-
тието им;

• Брой на заетите участници жени и мъже на възраст над 55 години, включително 
самостоятелно заетите лица след участието им; и

• Брой на обучаващите се участници жени и мъже след участието им.

Показателите за крайните продукти включват
• Брой на безработните участници жени и мъже;
• Брой на участниците жени и мъже на възраст над 55 години;
• Брой на икономически неактивните жени и мъже;
• Брой на участниците жени и мъже на възраст под 25 години;
• Брой на участниците жени на възраст до 25 години; и
• Брой на участниците жени, които са в отпуск по майчинство или се интегрират пов-

торно на пазара на труда.

Допълнителни ресурси

(80) Както е посочено по-горе, показателите за „брой на жените и мъжете“ би следвало в идеалния случай да включват и данни 
за „дела на жените и мъжете“, за да онагледят по-добре възможните неравенства.

Можете да научите повече за количествените 
и качествените показатели за равенство между 
половете, като посетите следните ресурси:

• Ресурси на EIGE за показателите за равен-
ство между половете

• Статистическа база данни по пол
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Инструмент 7: Разработване на съобразени 
с аспектите на равенството между половете критерии 
за подбор на проекти

Този инструмент може да се използва от упра-
вляващите органи и комитетите за наблюдение 
в подкрепа на разработването на съобразени 
с аспектите на равенството между половете 
проекти и за определяне на критерии за ра-
венство между половете за целите на подбора 
на проектите. Тази подкрепа от управляващите 
органи има определящо значение за усилията 
да се гарантира интегрирането на равенството 
между половете като хоризонтален принцип 
във всички дейности по фондовете на ЕС.

Както е предвидено в член 67 от Регламента 
за общоприложимите разпоредби (РОР): „Упра-
вляващият орган определя и прилага критерии 
и процедури за подбор на операции, които са 
недискриминационни, прозрачни, гарантират 
равенство между половете и вземат предвид 
разпоредбите на Хартата за основните права 
на Европейския съюз и принципа на устойчи-
вото развитие.“

Стъпки в подкрепа на съобразено 
с аспектите на равенството между 
половете разработване и подбор на 
проекти

Особено важно е в самото начало на процеса 
на разработване и подбор на проекти да бъде 
предоставена подкрепа на потенциалните за-
явители. С оглед осигуряването на адекватна 
подкрепа управляващите органи и комитетите 
за наблюдение могат да:

• ясно да посочат във всяка покана за пред-
ставяне на предложения за проекти и в 
други обявления относно използването на 
ресурсите, че равенството между половете 
е хоризонтален принцип, който трябва да 
се спазва и конкретизира;

• ясно да обяснят, че аспектите, свързани с ра-
венството между половете, ще бъдат част 
от всички критерии за подбор на проектите;

• да включат във всяка покана за представяне 
на предложения конкретна информация за 
изискванията за равенство между полове-
те; и

• да използват следния списък за проверка 
в процеса на подготовката на поканите.

Списък за проверка, предназначен да 
насочва работата по изготвяне на покани 
за представяне на предложения за 
проекти

Стъпка 1. Посочено ли е ясно в текста на 
поканата за представяне на предложения, 
че хоризонталният принцип на равенство 
между половете трябва да е част от 
анализа на проекта?

Управляващите органи и комитетите за наблю-
дение биха могли да зададат следните въпроси:

• В текста на поканата за представяне на пред-
ложения обяснено ли е, че проектът ще бъде 
оценяван въз основа на това дали предло-
жението съдържа анализ от гледна точка на 
равенството между половете (т.е. анализ на 
разликите по отношение на положението 
и потребностите на жените и мъжете)?

• Съдържа ли поканата за представяне на 
предложения конкретното изискване за 
включване на качествени и количествени 
данни, описващи тенденциите и моделите, 
свързани с половете?

• Посочено ли е в текста на поканата за пред-
ставяне на предложения, че предложенията 
следва да посочват специфични за съответ-
ния фонд национални или поднационални 
цели за равенство между половете?

Стъпка 2. Обяснено ли е в текста на 
поканата за представяне на предложения, 
че хоризонталният принцип на равенство 
между половете трябва да е част от 
целите и показателите по проекта?

• В текста на поканата за представяне на пред-
ложения обяснено ли е, че предложението 
ще бъде оценявано въз основа на това дали 
целта (целите) на проекта:
– ще бъдат постигнати както за жените, 

така и за мъжете;
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– включват специфични дезагрегирани 
цели за жените и мъжете; и/или

– включват специфични цели за равенство 
между половете (т.е. цели, които трябва да 
бъдат реализирани както за жените, така 
и за мъжете, за да се подобри равенството 
между половете), когато е уместно?

• В поканата за представяне на предложения 
включено ли е изискването всички показа-
тели, свързани с физически лица, да бъдат 
дезагрегирани по пол, за да може да се 
проследи дали са обхванати както жените, 
така и мъжете?

• Съдържа ли поканата за представяне на 
предложения изискване да бъдат опреде-
лени специфични показатели за равенство 
между половете, за да се улесни наблюде-
нието на напредъка към постигането на 
целите за равенство между половете, когато 
е уместно?

Стъпка 3. Посочено ли е в текста на 
поканата за представяне на предложения, 
че хоризонталният принцип на равенство 
между половете следва да е интегриран 
в планираното използване на ресурсите по 
проекта?

• Обяснено ли е в поканата за представяне на 
предложения, че в предложенията трябва да 
е посочено по какъв начин ще се използват 
ресурсите за насърчаване на равенството 
между половете?

• Ясно посочено ли е в поканата за предста-
вяне на предложения, че в предложенията 
трябва да е обяснено как проектът ще по-
добри равния достъп до ресурси, услуги 
и инвестиции за жените и мъжете от целе-
вите групи?

Стъпка 4. В поканата за представяне на 
предложения посочено ли е, че екипът на 
проекта следва да има компетентности 
в областта на равенството между 
половете?

• Посочено ли е в поканата за представяне 
на предложения какво ще бъде значението 
на наличието на вътрешна компетентност 
в областта на равенството между полове-
те или на бюджетиране за осигуряване на 

външен експертен капацитет в тази област 
за подбора на проектите?

• Ясно посочено ли е в поканата дали и в 
каква степен компетентността в областта 
на равенството между половете е изискване 
по отношение на процесите на възлагане 
на дейности за обучение и оценка?

Стъпка 5. Обяснено ли е в текста на 
поканата за представяне на предложения, 
че равенството между половете трябва да 
е част от дейностите по наблюдение 
и оценка на проектите?

• Поканата за представяне на предложения 
съдържа или изискване за описание на меха-
низма за наблюдение и оценка на изпълнение-
то на целите/резултатите/въздействията на 
проекта по отношение на равенството между 
половете и как ще се осъществяват мерки?

• В поканата за представяне на предложения 
обяснено ли е, че във всяко предложение 
трябва да е посочено как ще се оценяват 
целите и резултатите по отношение на ра-
венството между половете?

Списък за проверка относно критериите 
за подбор на проекти

В процеса на оценка на предложенията за 
проекти управляващите органи и комитетите 
за наблюдение могат да разработят и прилагат 
критерии за подбор въз основа на следните 
въпроси:

Стъпка 1. Анализ

• Включва ли предложението анализ от гледна 
точка на равенството между половете на 
областта на интервенцията (т.е. анализ на 
разликите по отношение на положението 
и потребностите на жените и мъжете, в тях-
ното многообразие, и идентифициране на 
съответните неравенства)?

• Използвани ли са качествени и количестве-
ни дезагрегирани по пол данни за описа-
ние на разликите и тенденциите, свързани 
с половете?

• В анализа посочени ли са цели, свързани 
с конкретния фонд, и/или национални и/или 
поднационални цели за равенство между 
половете?
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Стъпка 2. Цели и показатели

• Включени ли са специфични цели за равен-
ство между половете за проекта (т.е. цели, 
които трябва да бъдат реализирани както за 
жените, така и за мъжете, за да се подобри 
равенството между половете)?

• В предложението посочено ли е как проектът 
ще допринесе за реализирането на всеоб-
хватните цели за равенство между половете?

• В предложението посочено ли е дали и как 
целта (целите) на проекта ще бъдат реали-
зирани както за жените, така и за мъжете 

в цялото им многообразие?
• Предвидени ли са специфични показатели 

за равенството между половете, улесняващи 
наблюдението на изпълнението на целите 
за равенство между половете?

• Общите показатели, свързани с физически 
лица, дезагрегирани ли са по пол, за да може 
да се проследи дали са обхванати както 
жените, така и мъжете?

Използвайте целите на политиката на ЕС като 
насоки, като се консултирате с инструмент 1 
и таблица 3 по-долу:

Таблица 3. Равенството между половете в целите на политиката на ЕС

Цели на 
политиката 

Аспекти на равенството между половете 

Равна степен на иконо-
мическа независимост 
на жените и мъжете

Равностойно заплащане 
за равностоен труд

• Намаляване на разликата в заплащането на жените и мъжете

• Увеличаване на заетостта (и намаляване на сегментирането)

• Реализиране на принос за образованието на жените

• Подобряване на равновесието между професионалния и личния живот, като конкрет-
ните показатели в тази област включват:
– повишен дял от времето на мъжете, отделен за дейности по полагане на грижи
– увеличена заетост за жените и мъжете, включително жените мигранти в официал-

ната икономика за предоставяне на грижи
– увеличен достъп на жените до платена работа и удължаване на отработваните от 

тях часове

• Премахване на стереотипите, свързани с пола

• Намаляване на основаната на пола сегрегация на пазара на труда

• Подкрепа за гъвкави форми на организация на работата и отпуск по семейни причини

• Разширяване на предприемачеството сред жените

• Повишаване на достъпността и качеството на услугите за грижи за деца

• Подкрепа за социалното приобщаване

• Повишаване на достъпността и качеството на заведенията за грижи за други лица на 
издръжка

• Борба срещу изключването на жените и бедността сред тях

• Подкрепа за закрилата на родителите и лицата, полагащи грижи
Равенство по отношение 
на вземането на реше-
ния

• Разширяване на участието на жените на длъжности и в процеси, свързани с вземане 
на решения

Достойнство, неприкос-
новеност на личността 
и предотвратяване на 
насилието въз основа на 
пола 

• Подкрепа за мерките за предотвратяване на, и закрила от насилие въз основа на пола

• Подкрепа за ролята на мъжете и момчетата за премахването на насилието над жени
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Наред с това целите на проекта включват 
и по-широка перспектива, свързана не само 
с биологичния и социалния пол, но и с други 
характеристики. Например важно е целите 
да включват допълнително дезагрегиране 
в рамките на общите категории „жени“ и „мъже“ 
с отчитане на допълнителни социално-де-
мографски признаци като: възраст, социал-
но-икономическо положение, бедност, раса, 
етническа принадлежност, местоживеене (в 
селски/градски район), увреждане, сексуална 
ориентация (лесбийки, гейове, бисексуални, 
транссексуални и др.), религия и т.н. Освен това 
всички тематични приоритети следва в идеал-
ния случай да са съобразени с подход, който 
отделя внимание на „интерсекционалността“ 
(т.е. взаимно пресичащите се характеристики 
на физическите лица и как си взаимодействат 
или се пресичат тези характеристики, оказвайки 
влияние върху неравенството между половете).

Стъпка 3. Дейности и изпълнение

• Планирани ли са специфични дейности 
с оглед постигане на целите на проекта за 
равенство между половете ?

• Има ли връзка между планирания в рам-
ките на проекта анализ от гледна точка на 
равенството между половете и начина на 
определяне на целите за равенство меж-
ду половете? Проектът съдържа ли обяс-
нение как ще бъде отчетена тази връзка 
в процеса на разработване на дейностите 
(с цел намаляване на съществуващото не-
равенство) и очакваните резултати и крайни  
продукти?

Стъпка 4. Компетентност в областта на 
равенството между половете

• Проектът има ли достъп до вътрешна компе-
тентност в областта на равенството между 
половете Ако няма, ще бъде ли ангажиран 
външен експертен капацитет в тази област? 
Проектът включва ли бюджет за ангажиране 
на такъв външен експертен капацитет?

• Включена ли е компетентността в областта на 
равенството между половете като изискване 
по отношение на процедурите по възлагане 
на дейности за обучение и оценка?

Стъпка 5. Наблюдение и оценка

• В предложението обяснено ли е как по про-
екта ще се осъществява наблюдение и оцен-
ка на целите/резултатите/въздействията 
в областта на равенството между половете?

• В предложението посочено ли е какви кори-
гиращи мерки ще бъдат предприети от про-
екта, ако тези цели/резултати/въздействия 
в областта на равенството между половете 
не бъдат постигнати?

• В предложението посочено ли е как по про-
екта ще се осъществява анализ на целите/
резултатите/въздействията в областта на 
равенството между половете?

И накрая, управляващите органи и комитетите 
за наблюдение трябва да запитат: предложе-
нието за проект отговаря ли на тези критерии 
за подбор? Ако не отговаря, те биха могли да 
поискат допълнителна информация и да на-
правят окончателна оценка.

Белгия: изискване за оценка на проектите с отчитане на възможните въз-
действия върху жените и мъжете преди подбора

В Белгия е предвидено изискването всички оперативни програми да отчитат жизнения 
опит на жените и мъжете. На всеки етап следва да се преценява как програмата може 
да повлияе, положително и/или отрицателно, различните обстоятелства и потребно-
сти на жените и мъжете. Във връзка с това всяко предложение за проект се анализира 
и оценява с отчитане на възможните му въздействия върху жените и мъжете и как то 
може да повлияе върху равенството между половете.

Извършва се интерсекционален анализ на нивото на оперативната програма, на нивото 
на проекта и в рамките на процедурата по поканата за представяне на предложения. 
Това означава, че се взема предвид жизненият опит на жените и мъжете, както и техните 
интерсекционални характеристики като възраст, социално-икономическо положение, 
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увреждания, раса, етническа принадлежност, религия и други приложими социално-де-
мографски данни. Вземат се предвид събирането и анализът на данни за положението 
на жените и мъжете на пазара на труда, достъпа им до образование и възможностите 
им да работят в различни дружества и сектори. Ако е възможно, в рамките на анализа 
се съпоставят и данни за други социално-икономически измерения. Например младите 
жени може да живеят в различни условия и да имат различни потребности в сравнение 
с по-възрастните жени.

Всички покани за представяне на предложения трябва да посочват как проектът ще 
допринесе за равенството между половете, което е важно съображение в процеса на 
подбор на проектите. За да бъдат подпомогнати заявителите във връзка с планирането 
на проектите, се организират информационни срещи. В рамките на тези събития се пре-
доставя и информация относно равенството между жените и мъжете, законодателните 
изисквания и политиките в областта на равенството и методите и инструментите за 
интегриране на принципа на равенство между половете. Други действия за подпома-
гане чрез повишаване на осведомеността включват онлайн платформа за обучение по 
въпросите на равенството между половете. Наред с горното е публикувано и практиче-
ско ръководство за оценка и интегриране на аспектите на равенството между половете 
в проектите. Това ръководство помага на заявителите да отчитат жизнения опит на 
жените и мъжете в процеса на планиране на проектите. То е полезно и за комитетите за 
наблюдение, като подпомага извършвания от тях наблюдение на приносите на проек-
тите за равенството между половете. Всеки проект се оценява въз основа на утвърдени 
критерии, свързани с равенството между . На всички етапи на програмния период се 
използват дезагрегирани по пол показатели за измерване на потенциалния напредък 
към постигане на равенство между половете.

Финландия: Критерии за подбор на проекти

Във Финландия за финансовия период 2014—2020 г. 
бяха разработени нови въпроси за заявителите на 
проекти в областта на равенството между полове-
те. Заявителите на проекти трябва да отговорят на 
следните въпроси:

Да Не Обяснете 
(отговорът се 
попълва)

При разработването на проекта 
оперативната среда е оценена от 
гледна точка на равенството между 
половете.
Аспектите на равенството между 
половете са интегрирани в проекта.
Основната цел на проекта е да на-
сърчава равенството между поло-
вете.

Тези въпроси се използват като критерии за оценка при вземането на решенията за 
отпускане на финансиране.
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Допълнителен 
инструмент 7.a: Съобразени 
с аспектите на равенството 
между половете 
споразумения (договори 
или споразумения за 
безвъзмездни средства) 
с изпълнители на проекти
След приключването на процеса на подбор 
на проекти, който се основава на ясно опре-
делени критерии, които отчитат и аспектите 
на равенството между половете, е важно да 
бъдат определени основните изисквания към 
изпълнителите на проектите. Тези изисквания 
следва да бъдат изложени в споразумения или 
договори за изпълнение на проектите.

Списък за проверка за споразуменията за 
изпълнение на проектите и договорите, 
свързани с финансирането на проектите

При изготвянето на споразумения за изпъл-
нение на проекти и други договори, свързани 
с проектите, управляващите органи биха могли 
да зададат следните въпроси:

• В текста на споразумението посочено ли е, 
че изпълнението на проекта трябва задъл-
жително да съответства на хоризонталния 
принцип на равенство между половете?

• Споразумението съдържа или конкретни 
действия, които трябва да бъдат изпълнени, 
за да се постигне съответствие с изисква-
нето относно равенството между половете?

• Посочено ли е изрично, че в процеса на 
изпълнение на проекта задължително се 
отчитат различните обстоятелства и по-
требности на жените и мъжете?

• Посочено ли е изрично в текста на спора-
зумението, че в рамките на изпълнение-
то на проекта задължително трябва да се 
използват ресурси за задълбочаване на 
равенството между половете?

• В споразумението предвидени ли са спе-
цифични цели и резултати, които трябва да 
бъдат постигнати по отношение на равен-
ството между половете? Например:
– По отношение на целите и резултатите 

посочено ли е изрично, че те трябва да 
бъдат постигнати както за жените, така 
и мъжете?

• Разписаните в споразумението процедури 
съдържат ли позоваване на конкретни оч-
аквания, свързани с пола, например:
– позовавания на равенството между по-

ловете в доклади, и по-специално деза-
грегирани по пол статистически данни 
за бенефициерите;

– разпределение и усвояване на финансови 
ресурси и резултати в докладите; и

– съобразени с аспектите на равенството 
между половете подходи към комуника-
цията и т.н.

• Ако се изисква клетвена декларация, нейният 
текст включва ли „отчитане на измерението 
на пола“? Казано по друг начин, получателите 
на ресурси по проекта задължени ли са да 
декларират, че разбират, че „равенството 
между половете като хоризонтален принцип“ 
трябва да бъде взето предвид в процеса на 
усвояване на ресурсите?

• Посочено ли е в споразумението относ-
но отпуснатите ресурси или субсидии за 
изпълнение на проекта, че равенството 
между половете трябва да се отчита като 
необходима предпоставка във връзка с ус-
вояването на ресурсите?
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Инструмент 8: Проследяване на разпределението на 
ресурсите за аспектите на равенството между 
половете във фондовете на ЕС

Инструментът е достъпен на английски език на адрес: https://eige.europa.eu/publications/gender-
budgeting-step-step-toolkit.

https://eige.europa.eu/publications/gender-budgeting-step-step-toolkit
https://eige.europa.eu/publications/gender-budgeting-step-step-toolkit
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Инструмент 9: Интегриране на аспектите на 
равенството между половете в дейностите по 
разработване на проекти

Въведение в инструмента

Този инструмент ще ви помогне да реализира-
те целите и показателите за равенство между 
половете, фигуриращи в споразуменията за 
партньорство и оперативните програми, на 
равнището на изпълнение на проекта. Той 
следва да се използва от управляващите органи 
на национално и поднационално равнище на 
етапите на планиране, изпълнение и наблю-
дение на проектите. Инструментът може да 
се използва от управляващите органи и за 
предоставяне на насоки и подкрепа на учас-
тниците на местно ниво и на изпълнителите 
на проектите.

Този инструмент подпомага изпълнението на 
съобразените с равенството между половете 

критерии и процедури за подбор на проекти 
в съответствие с разпоредбата на член 67 от 
предложения Регламент за общоприложимите 
разпоредби (РОР) (COM(2018) 375 final):

Управляващият орган определя и прилага 
критерии и процедури за подбор на операции, 
които са недискриминационни, прозрачни, 
гарантират равенство между половете 
и вземат предвид разпоредбите на Хар-
тата за основните права на Европейския 
съюз и принципа на устойчиво развитие 
и на политиката на Съюза в областта на 
околната среда в съответствие с член 11 
и член 191, параграф 1 от ДФЕС.

Вж. инструмент 1 за повече информация от-
носно регламентите.

Стъпки за интегриране на аспектите на равенството между половете в дейностите по 
разработване на проекти

Този инструмент е разделен на четири стъпки:

Стъпка 1. Съгласуване с целите и показателите за 
равенство между половете, включени в споразуменията 
за партньорство и оперативните програми

Стъпка 2. Разработване на проекта и подаване на 
заявление

3. Изпълнение на проекта

4. Оценка на проекта

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-common-provisions_en.pdf
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Стъпка 1. Съгласуване с целите 
и показателите за равенство между 
половете, включени в споразуменията за 
партньорство и оперативните програми

Важно е да се гарантира, че заявленията за 
проекти, подадени до всеки от фондовете, съ-
държат информация относно това как проектът 
ще допринесе за преодоляване на съществу-
ващите разлики между половете или за удов-
летворяване на специфичните потребности на 
жените и мъжете в областта на интервенцията. 
Управляващите органи могат да подпомогнат 
заявителите на проектите:

• като им предоставят информация за целите 
и показателите за равенство между поло-
вете в споразумението за партньорство 
и оперативните програми;

• като предоставят друга свързана с равен-
ството между половете и с контекста ин-
формация, която е относима към поканата 
за представяне на предложения;

• като предоставят информация относно това 
как следва да бъдат отразени в заявлението 
аспектите на равенството между половете 
и как те ще бъдат оценявани; и

• като гарантират, че заявителите разполагат 
с необходимата информация и капацитет 
да извършат анализ от гледна точка на ра-
венството между половете на областта на 
интервенцията.

Стъпка 1a. Провеждане на анализ от гледна 
точка на равенството между половете

Предназначението на анализа от гледна точка на 
равенството между половете (81) е да идентифи-
цира случаите на неравенство и разликите между 
жените и мъжете в цялото им многообразие, 
както и да установи причините за това нера-
венство. За извършите анализ от гледна точка 
на равенството между половете, вие трябва да:

1. Събиране на информация 
и дезагрегирани данни за целевата група

Става дума за статистически данни, които 
отразяват адекватно целевата група и са 

(81) За повече информация относно това как да извършите анализ от гледна точка на равенството между половете, направете 
справка с инструмент 3 и вж. EIGE, Анализ от гледна точка на равенството между половете. Може да се намери на: https://
eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-analysis

дезагрегирани по пол. Те следва да включват 
данни за относимите характеристики като 
възраст, раса, етническа принадлежност, мес-
тоживеене, образователно равнище, равнище 
на образование, заетост в различни сектори, 
предприемачество в различни сектори, нива 
на заплащането, използване на времето и/
или други относими въпроси.

• В процесите на събиране и представяне на 
данните те трябва да бъдат дезагрегирани по 
пол като основен класификационен признак. 
Например когато събирате и анализирате 
данни за „младите хора“ или „възрастните 
хора“, тези целеви групи следва да бъдат 
разделени по пол.

• Наред с количествените данни за специфич-
ни характеристики, анализът от гледна точка 
на равенството между половете следва да 
отчита и качествени данни за жизнения опит 
на хората. Това включва да се анализира как 
услугите се използват по различни начини 
от жените и мъжете и какви ресурси трябва 
да бъдат насочени, за да бъдат отчетени 
тези различия. Например обществените 
пространства се използват по различни 
начини от различни групи хора: възрастни 
жени, възрастни мъже, млади жени, млади 
мъже, момичета и момчета, родители и лица, 
полагащи грижи, хора, които отиват на ра-
бота и т.н. Начините, по които те използват 
обществените пространства, зависят от 
характеристики като пол, възраст, местожи-
веене и т.н. Но успоредно с това те зависят 
и от други фактори, например равнищата на 
техните доходи, начините на организация 
на работата им и на грижите за децата им, 
времето от деня и т.н. Анализът от гледна 
точка на равенството между половете следва 
да даде многостранно и широко тълкуване 
на информацията за ежедневието на хората, 
която може да се извлече от даден масив 
от данни.

• Използването на данни от няколко различ-
ни източника обезпечава по-задълбочено 
разбиране на разликите между половете, 
потребностите и жизнения опит на хората. 
Използвайте информация от толкова из-
точници, колкото е необходимо, например 

file:///C:\Users\elenaanchevska\Downloads\GB_toolkit_BG_language_updates_\èíñòðóìåíò
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-analysis
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-analysis
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местни, поднационални и национални про-
учвания или консултации, данни от статис-
тическите служби, академични публикации, 
доклади за политиката, и съчетайте/съпоста-
вете данните от тези източници.

• В случаите, когато липсват дезагрегирани 
данни за важни характеристики като пол, 
раса, етническа принадлежност, възраст, 
увреждания и т.н., това обстоятелство следва 
да се отчете като празнота в данните. Необ-
ходимостта от повишаване на качеството на 
данните следва да бъде изтъкната в целите 
и докладите по проекта.

2. Идентифицирайте съществуващи 
случаи на неравенство между половете 
и причините за тях

След като сте набавили дезагрегираните дан-
ни, които са ви необходими, за да съставите 
ясна картина на целевата група, използвайте 
тези основни въпроси, за да постигнете по-до-
бро разбиране за някои основни различия 
между жените и мъжете и да анализирате 
причините за тях:

• Какви са разликите по отношение на учас-
тието на жените и мъжете в пазара на труда? 
В кои професионални области преобладават 
жените или съответно мъжете?

• Какви са разликите по отношение на рав-
нищата на доходите на жените и мъжете? 
Има ли значими разлики в броя на жените 
и мъжете, които работят на непълно работ-
но време? По-голям ли е броят на жените, 
които работят на повече от едно място на 
непълно работно време?

• Какво ни казват данните за използването на 
времето или на услуги за начините, по които 
жените и мъжете разпределят времето си? 
Какво ни казва това за пропуските в предос-
тавянето на местните услуги по отношение 
на тяхната достъпност и времето, през което 
се предлагат?

• По-голям ли е броят на жените, които по-
лагат грижи за деца и други членове на 
техните семейства? Представителите на 
кои възрастови групи сред жените и мъжете 
полагат повече неплатени грижи? Например 
полагат ли младите жени повече грижи за 
децата в сравнение с мъжете? Възрастните 
мъже полагат ли грижи за своите съпруги? 

Какви видове услуги имат потенциал да 
подпомогнат различни хора, ангажирани 
в изпълнението на тези функции, и да по-
добрят тяхното благосъстояние?

• Как инфраструктурата и ИТ решенията могат 
да помогнат за удовлетворяване на потреб-
ностите от грижи, изграждане на умения 
и разширяване на възможностите за заетост?

• Какви последствия произтичат от отговорите 
на тези въпроси за целевата група, пазара 
на труда или проекта?

3. Провеждайте преки консултации 
с целевите групи

Отчитайте техните становища в процеса на 
изготвяне на проектни предложения и разра-
ботване на проекти. Подходящите въпроси, 
които да бъдат обсъдени в рамките на кон-
султациите, включват:

• Какъв е жизненият опит, очакванията и по-
требностите на целевата група?

• Различават ли се тези аспекти за жените 
и мъжете?

• Планираният проект допринася ли за удов-
летворяването на потребностите както на 
мъжете, така и на жените? Съобразен ли 
е той с техните различни интереси, роли 
и положение в обществото?

• По какъв начин проектът може да доприне-
се по-ефективно за удовлетворяването на 
потребностите на жените и мъжете?

• Когато задавате тези въпроси, обмислете 
неравенството между жените и мъжете по 
отношение на достъпа до ресурси (работа, 
пари, правомощия, здраве, благосъстояние, 
сигурност, знание и образование, мобилност, 
време и т.н.) и на възможностите им да уп-
ражняват основните си права (граждански, 
социални и политически) с оглед на техния 
пол или на определените им роли (роли, 
обусловени от пола).

4. Съберете дезагрегирани по пол 
данни и данни за равновесието между 
професионалния и личния живот

Използвайте данни на национално, регио-
нално или местно ниво, проучвания за из-
ползването на времето или други източници 
на данни.
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5. Формулирайте изводи за обусловените от 
пола модели и определете причините за тях

Можете да зададете следните въпроси:

• Какви разлики са налице между жените 
и мъжете в областта на интервенцията по 
проекта? Установяват ли се конкретни обу-
словени от пола модели? Различават ли се 
нормите и очакванията, приложими към 
жените и мъжете?

• Какви са причините за тези различия и/
или обусловени от пола модели? Какви са 
последиците от тях за целевите групи, паза-
ра на труда или изпълнението на проекта?

Стъпка 1б. Определете цели и показатели, 
специфични за двата пола

Въз основа на анализа от гледна точка на 
равенството между половете вече имате из-
градено подробно разбиране на различията 
между жените и мъжете, техните различни 
потребности и обусловените от пола модели. 
Свържете тези установени различия и моде-
ли с целите, заложени в споразумението за 
партньорство и оперативната програма, както 
с националните и поднационалните цели за 
равенство между половете. Как се отразяват 
тези различия и модели върху възможността 
за постигане на целите на фонда?

Като използвате констатациите от анализа от 
гледна точка на равенството между половете, 
определете специфични за двата пола цели 
и показатели по проекта. Това означава да се 
гарантира, че целите на проекта допринасят 
за постигането на целите за равенство между 
половете в областта на интервенцията. Как-
то изтъкнахме по-горе, целите на проектите 
следва да бъдат съгласувани с националните 
и поднационалните цели за равенство между 
половете.

• Целите на проекта за равенство между 
половете трябва да бъдат адаптирани спря-
мо областта на интервенцията и да бъдат 
формулирани като цели, отнасящи се до 
свързаното с равенството между половете 

(82) За повече информация относно показателите за равенството между половете, направете справка с инструмент 6 и вж. EIGE, 
: https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-indicators

качество на изпълнението, участие и въз-
действие. Основният въпрос, който следва 
да бъде изяснен, е следният: Какви приноси 
може и следва да реализира проектът за на-
сърчаване на равенството между половете 
в областта на интервенцията?

• Съобразените с аспектите на равенство-
то между половете показатели (82) ни 
позволяват да измерим промените в отноше-
нията между жените и мъжете, и промените 
на техния статус, потребности или положе-
ние в контекста на проекта или дейността. 
Като измерител на социалните промени и на 
качеството на изпълнението/ефективността 
на проектите, съобразените с аспектите на 
равенството между половете показатели 
могат да бъдат описани въз основа на:
– качеството, което трябва задържане по-

стигнато;
– количеството от даден резултат, което 

трябва да бъде реализирано;
– целевата група, която е засегната или се 

ползва от резултатите от проекта; и
– предвидения срок за постигане на целите 

на проекта.

Стъпка 2. Разработване на проекта 
и подаване на заявление

Заявлението за проекта и по-общо процесът 
на разработване на проекта трябва да съдър-
жа информация относно това как проектът ще 
допринесе за преодоляване на съществуващите 
различия между половете и/или за удовлетво-
ряване на потребностите на жените и мъжете 
в областта на интервенцията. Управляващите 
органи могат да предоставят подкрепа на за-
явителите, като обяснят еднозначно, че всяко 
заявление следва да съдържа:

• описание на кандидатстваща организация, 
включващо например:
– изложение на мисията по отношение на 

равенството между половете в рамките 
на идентичността или културата на ор-
ганизацията;

– наличните в структурата на организацията 
компетентности в областта на равен-
ството между половете, например лица, 

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-indicators
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отговорни по въпросите на равенството 
между половете, и достъп до външен 
експертен капацитет в тази област;

– положението на жените и мъжете в дру-
жеството, например разпределение на 
жените и мъжете на различни нива в ор-
ганизационната йерархия, в различни 
категории работни места, с различни 
квалификации или различни условия на 
трудовите правоотношения;

– интегриране на равенството между по-
ловете в системата на организацията за 
управление на качеството и сертифици-
ране;

– свързани с равенството между половете 
политики в областта на човешките ре-
сурси, например за набиране, обучение 
и развитие на служителите, и управление 
на знанията и компетентностите; и

– ресурси и компетентности на персонала 
в рамките на екипа на проекта.

• ако е уместно, описание на дейности за 
външна подкрепа или изграждане на капаци-
тета на персонала, за да бъдат удовлетворени 
изискванията на програмата по отношение 
на равенството между половете;

• анализ от гледна точка на равенството между 
половете на проблематиката, която проектът 
си поставя за цел да повлияе, при използване 
на дезагрегирани по пол данни и резултати 
от проучвания, в рамките на който се про-
учват и причините за неравенството между 
половете и се набелязват стратегии, които 
може да бъдат използвани в рамките на про-
екта за преодоляване на това неравенство;

• описание на целевите групи на проекта, 
дезагрегирани по пол и други многообразни 
характеристики;

• специфични цели и показатели за равенство 
между половете, използвани успоредно 
с анализа на всички тематични цели/по-
казатели от гледна точка на равенството 
между половете;

• описание на действията, чрез които проектът 
ще стимулира равенството между половете 
(напр. подход на интегриране на принципа 
на равенство между половете и/или подход 
на положителни действия);

• обяснение на необходимите структури за 
подкрепа и на контекста на проекта, на-
пример финансирането на участниците, 

финансирането на дейностите по изгражда-
не на капацитета на персонала на проекта 
в областта на равенството между половете, 
мястото и сроковете на изпълнение на дей-
ностите по проекта и т.н.;

• описание на начина, по който проектът ще 
разпространи информация за ангажиране на 
жените и мъжете в цялото им многообразие;

• описание на възприетия в рамките на про-
екта подход за наблюдение, който следва да 
се основава на използване на дезагрегирани 
по пол данни и данни за бюджетирането, 
съобразено с равенството между половете, 
за да се оцени качеството на изпълнението 
на проекта с оглед на неговите цели и да 
се измери напредъкът въз основа на опре-
делените показатели за равенство между 
половете;

• описание на използването в рамките на 
проекта на подход за равенство между по-
ловете за извършване на вътрешни или 
външни оценки, и на начина, по който ще 
бъдат оценени тематичните и структурните 
аспекти на равенството между половете 
в рамките на проекта (напр. стратегия, ме-
тоди и инструменти); и

• подробно описание на източниците на фи-
нансиране за проекта, включително бюджета 
за изпълнение на дейности, свързани с ра-
венството между половете, и за изграждане 
на капацитет в областта на равенството 
между половете.

Стъпка 3. Изпълнение на проекта

Документите относно изпълнението на про-
екта следва да съдържат информация за това 
как проектът ще допринесе за преодоляване 
на съществуващите разлики между половете 
или за удовлетворяване на различните по-
требности на жените и мъжете в областта на 
интервенцията. Управляващите органи могат 
да подпомогнат заявителите на проектите, като:

– обяснят, че изпълнителите трябва да 
гарантират, че се събират необходими-
те дезагрегирани по пол данни, за да 
бъдат оценени показателите и целите 
на проекта; и

– подпомагат изпълнителите на проекта 
да изградят компетентност в облас-
тта на равенството между половете, 
т.е. да усъвършенстват разбирането си за 
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равенството между половете, интегри-
рането на принципа на равенство 
между половете и двустранния под-
ход на ЕС към равенството между 
половете, и за това как да приложат 
тези подходи в практиката.

Стъпка 4. Оценка на проекта

Всеки един проект трябва задържане оценен 
въз основа на утвърдените конкретно за про-
екта показатели за равенство между половете, 
за да се определи дали целите на проекта 
в областта на равенството между половете 
се изпълняват. Ако отговорът е отрицателен, 
в рамките на проекта следва да бъдат предпри-
ети коригиращи действия. Управляващите 
органи могат да подпомогнат изпълнителите 
на проекта, като им препоръчат да зададат 
поредица от основни въпроси:

• Проектът разработен ли е въз основа на 
анализ от гледна точка на равенството между 
половете? Разработени ли са специфични 
цели и показатели за равенство между по-
ловете?

• Използвани ли са дезагрегирани по пол 
данни?

• Целите на проекта изпълнени ли са изцяло 
или частично? Ако са изпълнени, кои са 
факторите, обусловили този успех? Ако не 

са, защо? Кои фактори са възпрепятствали 
екипа на проекта да постигне неговите цели?

• Ангажирани ли както жени, така и мъже 
в дейностите по разработване и изпълнение 
на проекта?

• Въведени ли са системи за контрол дали 
дейностите по разработване, изпълнение 
и наблюдение на проекта се основават на 
перспектива, отразяваща аспектите на ра-
венството между половете?

• Запознати ли са основните участници (напр. 
обучители, наставници, работодатели и со-
циални партньори) със значението на ин-
тегрирането на аспектите на равенството 
между половете?

• В процеса на изпълнение на проекта имало 
ли е на разположение вътрешен или външен 
експертен капацитет в областта на равен-
ството между половете?

• В рамките на изпълнението на проекта осъ-
ществявани ли са дейности за изграждане на 
капацитет и повишаване на осведомеността 
относно въпроси, свързани с равенството 
между половете?

• Въведен ли е в действие механизъм за 
оценка на нивото на удовлетвореност на 
жените и мъжете бенефициери от резул-
татите от проекта? Ако такъв механизъм 
е налице, установена ли е значима разлика 
между нивото на удовлетвореност на жените 
и мъжете от резултатите?
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Швеция: Организирано от Съвета за ЕСФ бюро за помощ по въпросите на 
равенството между половете за подпомагане на изпълнението на проекти

Шведският Съвет за Европейския социа-
лен фонд (Съвет за ЕСФ) създаде служба 
за помощ, която предлага семинари за 
обучение и учене за заявители и изпъл-
нители на проекти. Наред с това съветът 
създаде бюро за помощ по въпросите 
на равенството между половете в рамки-
те на изпълнението на проекти. Открито 
за всички проекти, финансирани по ЕСФ, 
бюрото предлага конкретни съвети на 
изпълнителите за систематично интегри-
ране на принципите на равенство между 

половете, достъпност и недискриминация в техните проекти. То предоставя насоки за 
интегриране на принципа на равенство между половете, анализ от гледна точка на ра-
венството между половете, и подходи, чрез които може да се гарантира, че е полезен 
както за жените, така и за мъжете, без да увековечава неравенството. Услугите за помощ 
са достъпни онлайн, което улеснява взаимодействието между заявителите на проекти, 
изпълнителите и бюрото за помощ. Достъпността на своевременна помощ допринася 
за реализирането на мерки за равенство между половете в рамките на финансираните 
от ЕСФ проекти.

През 2016 г. бюрото за помощ на Съвета за ЕСФ удовлетвори 147 искания за помощ чрез 
своята онлайн система за обслужване, като предоставената помощ обхвана 107 заяви-
тели и изпълнители на проекти. Освен това бюрото удовлетвори 12 искания за помощ 
от публични органи и седем искания, свързани с разработване на знания и стратегии 
в областта на интегрирането на принципа на равенство между половете (83).

Поддържаният от Съвета за ЕСФ специализиран уебсайт на бюрото за помощ съдържа 
допълнителна информация, често задавани въпроси, методи и инструменти, които 
изпълнителите на проектите могат да използват, за да гарантират, че аспектите на 
равенството между половете се вземат предвид на всички етапи — от планирането до 
изпълнението и оценката. Там е посочено, че интегрирането на принципа на равен-
ство между половете в проектния цикъл следва да се осъществява в съответствие със 
следните критерии:

• проектът разполага с вътрешни умения в областта на равенството между половете 
или може да разчита на подкрепата на външни експерти в тази област;

• анализът на проблемите по проекта включва анализ от гледна точка на равенството 
между половете;

• дейностите по проекта са относими към проблематиката на равенството между по-
ловете в съответствие с този анализ; и

• в рамките на оценката на проекта се преценява дали целите на проекта във връзка 
с равенството между половете са постигнати и в каква степен аспектите на равен-
ството между половете са интегрирани в процеса на изпълнение на проекта.

(83) По данни от годишния доклад за изпълнението на шведския Съвет за ЕСФ, 2016 г., стр. 2.
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Испания, специфична и интерсекционална мярка за премахване на неравен-
ството между половете: проект „Calí — Равенство за ромските жени“

Програмата „Calí“, която е финансирана в рам-
ките на оперативна програма „Социално 
приобщаване и социална икономика“ по ЕСФ 
за периода 2014—2020 г., е насочена към удов-
летворяване на специфичните потребности 
на ромските жени въз основа на солидни 
знания за тяхното ежедневие.

Целта на програмата е да насърчи личното 
развитие на ромските жени, които са в особено 
уязвимо положение, за да могат те да упраж-
няват пълноценно правата си като граждани 
и да бъдат укрепени техните способности 
и компетентности, за да бъдат повишени 
шансовете им да си намерят работа.

Целите на програмата са, както следва:
• Засилване на социалното приобщаване на 

ромските жени и подобряване на достъпа 
им до заетост чрез действия, които допри-
насят за развитието на техните социални 
и лични умения и на пригодността им за 
заетост, а успоредно с това насърчават 
равенството между половете, участието 
и равновесието между професионалния 
и личния живот.

• Борба срещу дискриминацията насър-
чаване на равенството със специално 
внимание към случаите на множествена 
дискриминация, с които се сблъскват ром-
ските жени.

• Задълбочаване на равенството между 
ромските мъже и жени и подпомагане на 
преодоляването на културните и социалните бариери, които препятстват социалния 
и икономическия напредък на ромските жени.

• Оказване на подкрепа и придружаване на ромските жени, които са жертви на до-
машно насилие.

• Повишаване на осведомеността на обществото, обществените органи, които вземат 
решения, работещите в съответните сектори (учители, социални и здравни работ-
ници и др.), икономическите оператори и самата ромска общност за отрицателните 
стереотипи за ромите и особено за ромските жени,

• Оказване на влияние върху политиките за равенство между половете, равни въз-
можности и недискриминация.
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Снимка: https://www.gitanos.org/que-hacemos/areas/
gender_equality/cali_programme.html
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Резултати, които променят живота на жените

След три години резултатите от програмата „Calí“ се изразяват в значимо въздействие 
върху живота на 1 700 участващи жени: 245 от тях са си намерили работа, а 122 са 
продължили образованието си. Освен това програмата допринася за насърчаването 
на равенството между половете в ромската общност, като в тази насока са проведени 
786 дейности за повишаване на осведомеността по въпросите на равенството между 
половете, в които са взели участие 2 050 ромски мъже и 3 360 ромски жени от всички 
възрасти.
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Докладване, наблюдение и оценка

Инструмент 10: Интегриране на аспектите, свързани 
с равенството между половете, в процесите на 
наблюдение и оценка

Въведение в инструмента

Този инструмент може да се използва от упра-
вляващите органи и комитетите за наблюдение 
за изготвяне на „планове за оценка“, включи-
телно за междинни и последващи оценки.

Планът за оценка определя процедурата за 
оценка на програмата, което включва и при-
етите за нея цели и показатели за равенство 
между половете. Планът обхваща редовните 
оценки на програмите, чиято цел е да съдейст-
ват за повишаване на качеството на изпъл-
нението и обосноваване на разработването 
на следващия етап на програмата, а също 
така междинната оценка, планирана за 2024 г., 
и последващите оценки на всяка програма, 
които ще се проведат през 2029 г. Всички оценки 
следва да обхванат аспектите на програмата, 
свързани с равенството между половете.

Съществуват различни подходи за оценяване 
на интегрирането на аспектите на равенството 
между половете в програмите, и на техните 
резултати, свързани с тази област. Те включват:

• Подход за оценка 1. Предварителна оценка 
на отчитането в рамките на програмата на 
аспектите, свързани с равенството между 
половете (доброволна);

• Подход за оценка 2. Предприемане на 
последващи действия въз основа на свър-
заните с равенството между половете ре-
зултати от програмата чрез интегриране на 
специфични аспекти на равенството между 
половете в основните оценки по програмата 
(междинна и последваща), както и в редов-
ното отчитане пред комитета за наблюдение.

• Подход за оценка 3. Провеждане на допъл-
нителни необходими оценки, предложени 
от управляващите органи; и

• Подход за оценка 4. Провеждане на 
оценка на бюджетирането, съобразено 

с равенството между половете, както е оп-
исана в дадената по-долу рамка.

Предназначението на специфичната оценка 
е да се оцени степента, в която дадена програма 
е оказала въздействие върху неравенството 
между половете в областта на интервенцията, 
да се оцени ефективността на прилагането на 
свързаните с равенството между половете про-
цеси и степента, в която съчетаните фондове 
или програми са използвани за преодоляване 
на проблеми, свързани с равенството между 
половете.

Стъпки за интегриране на аспектите на 
равенството между половете в процесите 
на наблюдение и оценка

Подходи за оценка 1—3

В процедурата следва да се оцени изпълнението 
в рамките на програмата на всички специфични 
цели за равенство между половете, заложени 
в документа за планиране, финансовия план 
или други документи по програмата. За тази цел 
следва да се използват показателите за равенство 
между половете, определени за програмата.

Ако не са определени специфични цели за ра-
венство между половете, следва да се използват 
общи критерии за оценка, както е предвидено 
в член 39 от Регламента за общоприложимите 
разпоредби (РОР): ефективност, ефикасност, 
значимост, съгласуваност и европейска доба-
вената стойност. Дадените по-долу въпроси 
могат да се използват като ориентир.

Значимост

• Програмата реализирала ли е ефективен 
принос за създаване на благоприятни ус-
ловия за задълбочаване на равенството 
между половете?
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• Удовлетворила ли е програмата практиче-
ските и стратегическите потребности на 
жените и мъжете?

• Допринесла ли е програмата за изпълне-
нието на националните, поднационалните 
и европейските ангажименти на политиката 
и мандати в областта на равенството между 
половете?

• Били ли са действията за насърчаване на 
равенството между половете в рамките на 
програмата съгласувани и последователни 
през целия период на изпълнение?

• Внасяни ли са корекции в отговор на външни 
фактори (напр. икономическа криза, ново 
правителство и т.н.), които са оказали въз-
действие върху отношенията между поло-
вете?

• Програмата обоснована ли е с приложими, 
дезагрегирани по пол данни?

• Обоснована ли е тя чрез консултации с це-
левите групи и други компетентни институ-
ционални заинтересовани страни?

Ефикасност

• Програмата постигнала ли е ефикасно усвоя-
ване на ресурсите за постигане на резултати 
във връзка с равенството между половете, 
които са полезни както за жените, така и за 
мъжете?

• Механизмите за наблюдение, докладване 
и оценка в рамките на програмата обез-
печили ли са отчитането на критериите за 
равенство между половете и набавянето на 
данни за тези критерии?

• Механизмите за докладване последователно 
ли са прилагани?

• Възможно ли е да се установят връзки между 
разпределението на ресурсите и реализи-
раните резултати?

• В случаите, когато в резултат на усвоени-
те ресурси са реализирани положителни 
или отрицателни резултати за жените или 
за мъжете, тази информация използвана 
ли е за обосноваване на коригиращи или 
последващи действия?

Ефективност

• Реализирани ли са планираните резултати 
по програмата?

• Измеримите резултати от изпълнението на 
програмата постигнали ли са задълбочаване 
на равенството между половете и преодо-
ляване на местни/поднационални различия 
между жените и мъжете?

• Реализирани ли са доказани ползи за целе-
вите групи? Налице ли са разлики за жените 
и мъжете по отношение на постигнатите 
резултати?

• Показателите и данните за физическите лица 
дезагрегирани ли са по пол с цел планиране, 
изпълнение и наблюдение на програмата?

• Заинтересованите страни (организации, ин-
ституции, непреки целеви групи) получили 
ли са ползи от интервенциите по програмата 
под формата на дейности за изграждане на 
институционален капацитет в областта на 
интегрирането на принципа на равенство 
между половете и развитие на компетент-
ностите на техния персонал в областта на 
равенството между половете?

Съгласуваност

• Как са съчетани финансовите средства от 
фондовете на ЕС за преодоляване на раз-
личията и задълбочаване на равенството 
между половете? Например как са използва-
ни съчетаните фондове за подобряване на 
обезпечаването на инфраструктура, подо-
бряване на равновесието между професио-
налния и личния живот, развитие на местния 
пул от умения, разширяване на участието 
на жените в пазара на труда, повишаване 
на многообразието сред ръководителите 
на МСП и в други промишлени или профе-
сионални сектори?

• Как са формулирани общите цели за равен-
ство между половете в отделните фондове 
на ЕС и как е осъществен съвместното на-
блюдение и докладване на тези цели?

Добавена стойност на Европейския съюз

• Как отразява програмата целите на ЕС за 
задълбочаване на равенството между по-
ловете?

• Генерирала ли е програмата добавена стой-
ност, изразяваща се в насърчаване на ра-
венството между половете, в сравнение 
с напредъка, постигнат чрез други механизми 
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от държавите членки? Например генери-
рала ли е програмата напредък в резултат 
на различен фактори, например ползи по 
отношение на координацията, правна сигур-
ност, повишена ефективност или взаимно 
допълване?

Подход за оценка 4

Специфична оценка на бюджетирането, съобра-
зено с равенството между половете (84), може 
да се основава на следната рамка, включваща 
четири аспекта на публичните финанси (85). 
Оценката може да е насочена към един от течи 
аспекти или да разпознаване на лица и чети-
рите едновременно. В рамките на процедурата 
може да бъде оценен целият бюджет на про-
грамата, избрана област или конкретен проект.

1. Оценете програмата въз основа на един 
или няколко от тези четири аспекта на 
публичните финанси

• Разходи: Какво се финансира? Кой е бенефи-
циерът? Какви различия между половете 
са предмет на мерките? По какъв начин 
разходите облагодетелстват както жените, 
така и мъжете, в съответствие с техните по-
требности? (Напр. кой участва в отделните 
програми на пазара на труда? и т.н.);

• Доход Кой заплаща данъци, ДДС и/или такси? 
Кой трябва да заплати определени услуги 
от собствения си джоб?

• Макроикономически въздействия: 
Какви въздействия е оказала програмата 
върху разпределението на платената и на 
неплатената работа между жените и мъжете? 
Какви са нейните въздействия върху местния 
или поднационалния икономически растеж 
и устойчивост?

• Процеси на вземане на решения: По 
какъв начин са представени жените и мъ-
жете в процеса на вземане на решения по 
програмата? Например по какъв начин ос-
новната информация е разпространявана 
и приведена в подходящ вид, за да бъде 

(84) Въз основа на Osika, I. и Klerby, A. (n.d.), Gender Budgeting – en checklista. Може да се намери на: https://www.jamstall.nu/wp-
content/uploads/2014/02/Gender-Budgeting-en-checklista.pdf

(85) Elson, D. (2006 г.), Budgeting for Women‘s Rights: Monitoring Government Budgets for Compliance with CEDAW (Бюджетиране за 
правата на жените. Наблюдение на държавните бюджети за съответствие с Конвенцията за премахване на всички форми на 
дискриминация по отношение на жените (CEDAW)). Ню Йорк: UNIFEM. Може да се намери на: http://gender-financing.unwomen.
org/en/resources/b/u/d/budgeting-for-womens-rights-monitoring-government-budgets-for-compliance-with-cedaw

предоставена на различни заинтересовани 
страни?

Въз основа на анализа на тези елементи може 
да бъдат формулирани отговори на общи въ-
проси, например:

• Ресурсите от бюджета на програмата дос-
тигнали ли са както до жените, така и до 
мъжете?

• Жените и мъжете получили ли да достъп до 
услуги, отговарящи на техните потребности?

• Оказала ли е програмата преобразуващо 
въздействие? Например в рамките на програ-
мата предприети ли са действия, насочени 
към промяна на съществуващи норми и цен-
ности, които увековечават неравенството 
между половете?

2. Анализирайте разпределението на 
ресурсите в рамките на основната дейност 
по програмата с оглед на числата, 
потребностите и предпочитанията

Отчитайки дезагрегираните по пол данни, 
събрани в рамките на програмата, и, ако е въз-
можно, добавяйки дезагрегирани по пол данни 
за други характеристики като възраст, иконо-
мическо положение, раса, етническа принад-
лежност, увреждане, използване на времето, 
използване на обществени пространства, ин-
фраструктура, ресурси, и т.н., изберете бюджет 
или дейност, която да подложите на анализ. 
В рамките на анализа можете:

• да определите общия изпълнен бюджет;
• да зададете въпроса „Кой е обхванат?“; да 

идентифицирате целевите групи и специфич-
ни данни за тези групи, си които разполагате;

• да използвате събраните данни, налич-
ни проучвания, научни публикации 
и граждански проверки, за да определите 
дали ресурсите са усвоени, за да бъдат 
удовлетворени потребностите и пред-
почитанията на членовете на целевата  
група;

https://www.jamstall.nu/wp-content/uploads/2014/02/Gender-Budgeting-en-checklista.pdf
https://www.jamstall.nu/wp-content/uploads/2014/02/Gender-Budgeting-en-checklista.pdf
http://gender-financing.unwomen.org/en/resources/b/u/d/budgeting-for-womens-rights-monitoring-government-budgets-for-compliance-with-cedaw
http://gender-financing.unwomen.org/en/resources/b/u/d/budgeting-for-womens-rights-monitoring-government-budgets-for-compliance-with-cedaw
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• да изчислите направеното разпределение 
на ресурсите от гледна точка на равенството 
между половете, например да пресметнете 
разходите за всяка група жени и всяка група 
мъже поотделно, както и средните разходи 
за една жена и за един мъж; и

• да направите съпоставки и да зададете въ-
проса: „Какво би било въздействието върху 
общия бюджет на програмата, ако жените 
и мъжете бяха получили еднаква подкрепа“?

3. Направете оценка в каква степен са били 
необходими алтернативни или допълващи 
се ресурси и дейности

Отделно от ресурсите по програмата, напра-
вете оценка в каква степен са били необходи-
ми алтернативни или допълващи се ресурси 
и дейности. Тези ресурси и дейности могат да 
включват:

• времето на физически лица, неплатен или 
доброволен труд;

• частно финансиране за такси или други 
разходи;

• друго публично финансиране за помещения, 
транспортни услуги и други дейности; и

• алтернативни продукти и услуги, предоста-
вени от частния сектор.

Важно е да зададете следните въпроси:

• Какви инвестиции в инфраструктура са съ-
пътствали дейностите по програмата?

• Кой използва тези ресурси? (разделете да-
нните/анализа по пол и други съответни 
характеристики).

4. Оценка от гледна точка на равенството 
между половете

• Анализирайте резултатите от описанието на 
елементите на нива 2 и 3. Има ли различия 
по отношение на начина на разпределение 
(усвояване) на ресурсите между жените 
и мъжете?

• Какви норми и ценности съществуват? Тези 
норми и ценности специфични ли за поло-
вете?

• Жените и мъжете получават ли различно 
третиране в рамките на програмата? Дали 
за дейностите, в които преобладават жените, 

е определена по-висока или по-ниска стой-
ност в сравнение с дейностите, в които 
преобладават мъжете?

5. Други аспекти на оценките 
на бюджетирането, съобразено 
с равенството между половете

Какво е инвестиция? Обмислете твърдението, 
че инвестициите във физическа инфраструктура 
имат обусловено от пола измерение. Например 
инвестиции в услугите и инфраструктурата, които 
се ползват от жените и мъжете, или инвестиции, 
които могат да способстват за постигане на рав-
новесие между професионалния и личния живот, 
разширяване на информационните технологии 
и цифровото приобщаване, например грижи 
за деца, социални грижи и грижи за възрастни 
хора, достъпни транспортни услуги, цифрова 
подкрепа за грижи в дома и т.н. Дейностите за 
разширяване на физическата инфраструктура 
на заведенията за предоставяне на грижи като 
детски ясли и заведения за грижи за представи-
тели на различни поколения, могат да доведат 
до разширяване на местния пазар на труда 
и на данъчната нова чрез разкриване на нови 
устойчиви работни места със значителна въз-
връщаемост на инвестициите. Инвестициите 
в местната работна сила, ангажирана в сектора 
на предоставяне на грижи, и в развитието на 
свързани с този сектор умения са пример за 
инвестиции, насочени към преодоляване на 
професионалната сегрегация въз основа на 
пола; става дума за инвестиране в професии, 
в които жените са непропорционално широко 
представени (и недостатъчно ценени). Наред 
с това е важно да се направи оценка дали дей-
ностите за разширяване на ИТ и цифровата 
инфраструктура оказват въздействие върху 
недостатъчното представяне на жените в по-ви-
сокоплатените технически професии.

Съобразени ли са документите на управи-
телните органи на проекта с различията 
между двата пола? Важно е да зададете 
следните въпроси:

• Тези документи съдържат ли цели за равен-
ство между половете и специфични указа-
ния, свързани с регламентите за фондовете 
на ЕС, отнасящи се до равенството между 
половете?
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• Съдържат ли тези документи дезагрегирани 
по пол данни? При изготвянето им използва-
на ли съобразена с аспектите на равенството 
между половете терминология?

• Еднакво ли са представени жените и мъжете 
в административните органи и комитетите 
за наблюдение на програмата?

Оказва ли програмата преобразуващо 
въздействие? Обмислете дали разпределе-
нието на ресурсите по програмата е определено 
при отчитане на целта за задълбочаване на 
равенството между половете. Бюджетиране-
то, съобразено с равенството между поло-
вете, е подход за преобразуване на анализа, 
разработването и резултатите по програма-
та от гледна точка на публичните финанси. 
Това предполага по-цялостно обмисляне на 

обусловените от пола измерения на дейност-
ите за развитие на инфраструктурата, умени-
ята и заетостта, съпътствано с оспорване на 
стереотипите, свързани с пола, и ограничава-
щите отношения между половете. Например 
когато оценявате програма за трудова заетост, 
направете извод дали структурата на програ-
мата включва компоненти за разширяване на 
достъпа на жените до платена работа. Наред 
с дейности за обучение за усъвършенства-
не на уменията на жените, основните ком-
поненти може да включват финансиране на 
дейности за грижи за деца, подобряване на 
използването на времето с осигуряване на 
интегриран достъп до транспорт и услуги, 
и технологични иновации в подкрепа на цифро-
вата комуникация или гъвкава организация на  
работата.

Австрия: измерението на пола в оценките по фондовете на ЕС

В съответствие със споразумението за партньорство на Австрия комитетите за на-
блюдение стимулират оценки, в които е интегрираната перспективата за равенство 
между половете. Например оценката на оперативната програма по Европейския фонд 
за регионално развитие (ЕФРР) включва отделна оценка на хоризонталните принципи, 
включително дейностите за интегриране на принципа на равенство между половете 
в отделните приоритетни оси по програмата. В извършването на оценката участват 
активно съответните заинтересовани страни, които се включват в разискванията на 
ръководните групи и семинарите.

За изпълнение на задачите по наблюдение и оценка на Европейския социален фонд (ЕСФ) 
на ранен етап бях създадени две фокусни групи, едната от които разглежда аспектите 
на интегрирането на принципа на равенство между половете, а другата работи по въ-
просите, свързани с равенството между половете. Тези групи наблюдават напредъка 
в усилията за преодоляване на установените неравенства между жените и мъжете чрез 
финансирани от ЕСФ мерки. Външните оценки на дейностите по ЕСФ включват оценка 
на хоризонталните принципи на ЕС, с акцент върху недискриминацията и равните въз-
можности за жените и мъжете.

Комитетът за наблюдение на Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони (ЕЗФРСР) се отличава с балансирано представителство на жените и мъжете, 
които включват представители на съответните социални партньори. По отношение на 
ЕЗФРСР за периода на финансиране 2014—2020 г. са предвидени три оценки, свързани 
с равенството между половете, и по-конкретно:

• дезагрегиран по пол индекс на заетостта и условията на живот за жените и мъжете 
на поднационално равнище;

• оценка на равните възможности в рамките на LEADER; и
• обща оценка на равенството между половете, в рамките на която ще бъде обстойно 

оценена предоставяната в рамките на програмите по ЕЗФРСР подкрепа за равенство 
между половете.
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Допълнителни ресурси

Можете да научите повече за консултациите 
със заинтересованите страни и практическите 
подходи, като посетите следните ресурси:

• Консултации със заинтересованите стра-
ни по въпросите на равенството между 
половете

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-stakeholder-consultation
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-stakeholder-consultation
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-stakeholder-consultation
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Инструмент 11 Докладване относно изразходването 
на ресурсите за мерки за равенство между половете 
в рамките на фондовете на ЕС

Проследяването на бюджетните разходи, на-
сочени към дейности за насърчаване на ра-
венството между половете, е важен елемент 
от бюджетирането, съобразено с равенството 
между половете. Във връзка с това може да се 
използва инструмент 8. Същевременно трябва 
да се изтъкне, че макар проследяването на 
разпределението на бюджетните средства 
съгласно тяхната категоризация, което е илюс-
трирано в инструмент 8, да е ефективен подход, 
процесът на проследяване на разходите дава 
много повече възможности.

Процесът на проследяване на разходите, който 
допринася за задълбочаване на равенството 
между половете, трябва да се основава на 
по-задълбочено разбиране на механизмите 
за усвояване на средствата от фондовете и на 
връзките между процедурите за усвояване 
и равенството между половете. Как можем да 
установим дали изразходването на средствата 
оказва преобразуващо влияние и насърчава 
равенството между половете? Кой ще получи 

ползи от финансирането? Какво ще се промени? 
Как ще се промени? Отговорите на тези въпроси 
не могат да бъдат дадени от система, която се 
основава само на проследяване. Изброените 
по-долу различни подходи илюстрират раз-
нообразните възможности, които предлага 
подходът на проследяване на разходите.

Необходима предпоставка за проследяването 
на разходите, което насърчава равенството 
между половете, е наличието на воля за това 
от страна на ръководството, както и на екип 
експерти със задълбочени знания. За повече 
информация по този вж. Набора от инструменти 
на EIGE за институционална реформа.

Проследяване на разходите за равенство 
между половете

Международният опит показва, че съществуват 
множество различни подходи за проследяване 
на разходите. Най-важните от тези подходи са 
изброени в таблицата.

Подходи Кратко съдържание
Финансов одит на интегри-
рането на равенството меж-
ду половете в бюджета

Финансовият одит на интегрирането на равенството между половете 
анализира разходите от гледна точка на равенството между половете. 
С оглед на това одитът се извършва след приключването на изпълнение-
то на бюджета. В рамките на този процес се проверява как са били раз-
пределени ресурсите и какви са действителните резултати от тяхното 
изразходване за жените и мъжете, момчетата и момичетата в цялото им 
многообразие, в съпоставка с планираните резултати. За предпочитане 
е одитът да бъде извършен от независим и компетентен орган (централен 
бюджетен орган или други независими органи). 

Проследяване на отпуснати-
те финансови ресурси, пред-
назначени за насърчаване 
на правата на жените и ра-
венството между половете

• инструмент 8

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-institutional-transformation
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-institutional-transformation
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Подходи Кратко съдържание
Анализ на разпределението 
на разходите, свързани с ра-
венството между половете

Анализът на разпределението на разходите, свързани с равенството 
между половете, разглежда разпределението на разходите между жените 
и мъжете, момчетата и момичетата в цялото им многообразие. В рамките 
на този процес се анализират единичните разходи за конкретна услуга 
и след това се изчислява в каква степен тази услуга се използва от жени-
те, мъжете, момчетата и/или момичетата (може да се използват и допъл-
нителни характеристики, в зависимост от необходимото ниво на дезагре-
гиране, например възраст, раса, етническа принадлежност, религия, 
местоживеене в селски/градски район и др.). Например чрез този анализ 
може да се определи в каква степен и по какъв начин жените и мъжете са 
извлекли ползи от разходите за публични услуги, например обществена 
транспортна инфраструктура, здравеопазване и/или образование.

Оценка на бюджетирането, 
съобразено с равенството 
между половете

• инструмент 10

Допълнителни ресурси

Можете да научите повече за бюджетирането, 
съобразено с равенството между половете, 
като посетите следните ресурси:

• Организацията за икономическо сътруд-
ничество и развитие (ОИСР) относно бю-
джетирането, съобразено с равенството 
между половете, в раздел „бюджетиране 
и публични разходи“

• Женската група за бюджетите относно 
бюджетирането, съобразено с равен-
ството между половете, в „набори от  
инструменти“

• ООН — Жени, Gender responsive budgeting in 
practice: A training manual (Бюджетирането, 
съобразено с равенството между половете, 
на практика: Наръчник за обучение)

• Прилагане на бюджетирането, съобра-
зено с равенството между половете, във  
Виена

http://www.oecd.org/gov/budgeting/gender-budgeting.htm
http://www.oecd.org/gov/budgeting/gender-budgeting.htm
http://www.oecd.org/gov/budgeting/gender-budgeting.htm
http://www.oecd.org/gov/budgeting/gender-budgeting.htm
http://www.oecd.org/gov/budgeting/gender-budgeting.htm
https://wbg.org.uk/resources/gender-responsive-budgeting-resources/
https://wbg.org.uk/resources/gender-responsive-budgeting-resources/
https://wbg.org.uk/resources/gender-responsive-budgeting-resources/
https://wbg.org.uk/resources/gender-responsive-budgeting-resources/
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2010/1/gender-responsive-budgeting-in-practice-a-training-manual
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2010/1/gender-responsive-budgeting-in-practice-a-training-manual
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2010/1/gender-responsive-budgeting-in-practice-a-training-manual
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2010/1/gender-responsive-budgeting-in-practice-a-training-manual
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2010/1/gender-responsive-budgeting-in-practice-a-training-manual
https://www.wien.gv.at/english/administration/gendermainstreaming/principles/budgeting.html
https://www.wien.gv.at/english/administration/gendermainstreaming/principles/budgeting.html
https://www.wien.gv.at/english/administration/gendermainstreaming/principles/budgeting.html
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Фондове на ЕС — регламенти за периода 2021—2027 г. 
(юни 2018 г.)
Регламент за общоприложими разпоредби 
(COM(2018) 375 оконч.), достъпен на: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=COM%3A2018%3A375%3AFIN

Регламент за ЕСФ+ (COM(2018) 382 оконч.), 
достъпен на: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0382

Регламент за ЕФРР и Кохезионния фонд 
(COM(2018) 372 оконч.), достъпен на: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=COM%3A2018%3A372%3AFIN

Регламент за ОСП/ЕЗФРСР (COM(2018) 
392 оконч.) ,  дост ъпен на: ht tps: //
e u r- l e x . e u r o p a . e u / l e g a l - c o n t e n t / EN /
TXT/?uri=COM%3A2018%3A392%3AFIN

Регламент за ЕФМДР (COM(2018) 390 оконч.), 
достъпен на: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=COM:2018:390:FIN

Видеоматериали
Европейски институт за равенство между 
половете (2017 г.), Икономически предимства 
на равенството между половете STEM. Вилнюс: 
EIGE. Може да се намери на: https://www.youtube.
com/watch?v=64cCxFQnGvM

Европейски институт за равенство между 
половете (2017 г.), Икономически предимства 
на равенството между половете Активност на 
пазара на труда и равно заплащане. Вилнюс: 
EIGE. Може да се намери на: https://www.youtube.
com/watch?v=afWKAs_XOrE

Европейски институт за равенство между 
половете (2019 г.), Какво означава бюджетиране, 
съобразено с равенството между половете? 
Вилнюс: EIGE. Може да се намери на: https://
www.youtube.com/watch?v=cqjt4EUakvw

Европейски институт за равенство между 
половете (2019 г.), Образованието и икономиката. 
Вилнюс: EIGE. Може да се намери на: https://
www.youtube.com/watch?v=LwldSLe4waQ

Международна организация на труда (МОТ), 
Decent Work and the Care Economy (Достойният 
труд и икономиката на предоставяне на грижи). 
Може да се намери на: https://www.ilo.org/global/
topics/care-economy/dw-and-care-economy/lang-
-en/index.htm

Шведска асоциация за местните власти 
и регионите (2014 г.), Устойчиво равенство 
между половете, филм за практическите аспекти 
на интегрирането на принципа на равенство 
между половете. Стокхолм: SKL Jämställdhet. 
Може да се намери на: https://www.youtube.
com/watch?v=udSjBbGwJEg

ООН — Жени (2017 г.), What is gender budgeting? 
(Какво означава бюджетиране, съобразено 
с равенството между половете?) Ню Йорк: 
ООН — Жени. Може да се намери на: https://
www.youtube.com/watch?v=mquOclPJYPs
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ЗА КОНТАКТ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЕС

ЛИЧНО
В целия Европейския съюз съществуват стотици информационни центрове „Europe Direct“. 
Адресът на най-близкия до Вас център ще намерите на уебсайта https://europa.eu/european-
union/contact_bg

ПО ТЕЛЕФОНА ИЛИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
Europe Direct е служба, която отговаря на въпроси за Европейския съюз. Можете да се свържете 
с тази служба:
—  чрез безплатния телефонен номер 00 800 6 7 8 9 10 11 (някои оператори може да таксуват 

обаждането),
—  или стационарен телефонен номер +32 22999696, или
—  по електронна поща чрез формуляра на разположение на адрес https://europa.eu/european-

union/contact_bg.

ЗА ДА НАМЕРИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕС

ОНЛАЙН
Информация за Европейския съюз на всички официални езици на ЕС е на разположение на 
уебсайта Europa на адрес https://europa.eu/european-union/index_bg.

ПУБЛИКАЦИИ НА ЕС
Можете да изтеглите или да поръчате безплатни и платени публикации на адрес  
https://op.europa.eu/bg/publications. Редица безплатни публикации може да бъдат 
получени от службата Europe Direct или от Вашия местен информационен център  
(вж. https://europa.eu/european-union/contact_bg).

ПРАВО НА ЕС И ДОКУМЕНТИ ПО ТЕМАТА
За достъп до правна информация от ЕС, включително цялото право на ЕС от 1952 г. насам 
на всички официални езици, посетете уебсайта EUR-Lex на адрес http://eur-lex.europa.eu.

СВОБОДНО ДОСТЪПНИ ДАННИ ОТ ЕС
Порталът на ЕС за свободно достъпни данни (http://data.europa.eu/euodp/bg) предоставя достъп 
до набори от данни от ЕС. Данните могат да бъдат изтеглени и използвани повторно безплатно, 
както за търговски, така и за нетърговски цели
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