
С 58,8 от 100 процентни пункта България заема 19-то място по индекса за равен-
ството между половете. Резултатът на България е с 8,6 процентни пункта по-нисък 
от този на ЕС. В периода 2005—2017 г. резултатът на България се е увеличил само 
с 2,8 процентни пункта (+ 0,8 процентни пункта от 2015 г.). Постигането на напредък 
в България по отношение на равенството между половете се осъществява с по-бав-
ни темпове, отколкото в други държави — членки на ЕС. От 2005 г. България е отстъ-
пила в класирането с пет места.
Резултатите на България са по-ниски от резултатите на ЕС във 
всички области, освен в областта на правомощията. В нея ре-
зултатът на България бележи най-голямо подобрение (+ 11,5) 
от 2005 г., което я поставя на шесто място в ЕС в тази област. 
Напредъкът в областта на знанието е в застой (+ 0,7 процент-
ни пункта), а резултатът на България в областта на времето 
е намалял рязко (- 8,2 процентни пункта). Най-високият ре-
зултат на България е в областта на здравето (77,1 процентни 
пункта), но това е вторият най-нисък резултат в ЕС. В областта 
на парите (61,8 процентни пункта) и времето (42,7 процентни 
пункта) продължават да са налице значителни предизвика-
телства. Резултатите в тези две области са най-ниските в ЕС.
В периода 2005—2017 г. България е подобрила резултата си 
в индекса, но през целия период има много по-нисък резултат 
от този на ЕС. Освен това постигането на равенството меж-
ду половете в България се осъществява с по-бавни темпове, 
което означава, че разликата с ЕС се увеличава с времето.
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Всяка година ние оценяваме държавите — членки на ЕС, и ЕС като цяло, за да установим в каква степен са 
постигнали напредък по отношение на равенството между половете. Индексът използва скала от 1 до 100, 
в която 1 се равнява на пълно неравенство, а 100 на пълно равенство.
Резултатите се основават на разликите между жените и мъжете и равнищата на успеваемост в шест основ-
ни области: работа, пари, знание, време, правомощия и здраве. В индекса са интегрирани две допълнителни 
области, но те нямат отражение върху окончателния резултат. При областта на интерсекционалната неравно-
поставеност се подчертава начинът, по който неравенствата между половете се проявяват в съчетание с въз-
растта, уврежданията, държавата на раждане, образованието и вида на семейството. В областта на насилието 
срещу жените се измерват и анализират преживяванията на жените във връзка с насилието.
Индексът за равенството между половете за 2019 г. включва тематичен акцент върху равновесието между про-
фесионалния и личния живот в допълнение към предоставянето на кратък преглед на резултатите в индекса.
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Резултати на държавите — членки на ЕС, в индекса за равенството между половете, 2005 г. и 2017 г.
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Работа

Резултатът на България в областта на работата е 69,0, като се наблюдава напредък 
с 1,7 процентни пункта от 2005 г. (+ 0,4 процентни пункта от 2015 г.), като се е уве-
личило участие на жените и мъжете в заетостта.
Процентът на заетост (на хора на възраст 20—64 години) е 68 % за жените и 77 % 
за мъжете. С общ процент на заетост от 72 % България не е достигнала национал-
ната си цел по „ЕС-2020“ за заетост от 76 %. Равнището на заетост в еквивалент 
на пълно работно време в периода 2005—2017 г. се е увеличило от 40 % на 45 % 
за жените и от 49 % на 55 % за мъжете. Неравнопоставеността между половете 
е много по-ограничена сред високообразованите жени и мъже (2 процентни пунк-
та) в сравнение с жените и мъжете с ниска степен на образование (11 процентни 
пункта) и тези със средно ниво на образование (14 процентни пункта).
Около 3 % от жените работят на непълно работно време в сравнение с 2 % от мъ-
жете, като това са най-ниските проценти в ЕС. Като цяло жените работят 40 часа 
седмично, а мъжете — 41. Неравномерната концентрация на жените и мъжете 
в различните сектори на пазара на труда продължава да бъде проблем. Около 18 % 
от жените работят в сферата на образованието, здравето и социалните дейности, 
в сравнение с 4 % от мъжете. В България делът на жените, работещи в областта 
на науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM), е най-големият 
(11 %) в ЕС (в сравнение с 28 % при мъжете). Неравнопоставеността между половете 
в тази област е с втория най-нисък резултат в ЕС.

Пари

Резултатът на България в областта на парите е 61,8, като се наблюдава напредък със 
7,5 процентни пункта от 2005 г. (- 0,1 процентни пункта от 2015 г.), като са налице по-
добрения във финансовото положение както на жените, така и на мъжете. Бедността 
и неравенството по отношение на разпределението на богатството са се увеличили. 
Резултатът на България в тази област е най-ниският в ЕС.
Въпреки че в периода 2006—2014 г. средните месечни доходи на жените и мъже-
те са се удвоили, продължават да са налице неравенства: жените печелят с 14 % 
по-малко от мъжете. Разликата е дори още по-голяма сред жените и мъжете с ниска 
степен на образование: жените печелят с 28 % по-малко. Сред неженените/неомъ-
жените лица жените печелят с 7 % повече от мъжете.
В периода 2006—2017 г. рискът от бедност се е увеличил както за жените, така 
и за мъжете: на риск са изложени 24 % от жените и 20 % от мъжете. Половината 
от хората с ниска степен на образование са изложени на риск от бедност. Рискът 
от бедност е най-висок за неомъжените жени (52 %), жените с увреждания (39 %) 
и самотните родителите (35 %). В периода 2007—2017 г. неравенствата в разпре-
делението на доходите сред жените и мъжете са се увеличили. Жените печелят 
средно по 86 цента за всяко евро, което мъж печели на час, което води до разлика 
в заплащането на жените и мъжете от 14 %. Разликата в пенсиите на мъжете и же-
ните е близо 28 %.

Знание

Резултатът на България в областта на знанието е 53,2, като той е без значителна 
промяна от 2005 г. (- 0,1 процентни пункта от 2015 г.). От 2005 г. България е отстъ-
пила с шест места и заема 25-то място в ЕС.
В периода 2005—2017 г. делът на жените с висше образование е нараснал с по-бър-
зи темпове от този на мъжете, което увеличава неравнопоставеността между по-
ловете (от 5 процентни пункта на 8 процентни пункта). Около 26 % от жените имат 
висше образование в сравнение с 18 % от мъжете. Неравнопоставеността между 
половете се среща често (24 процентни пункта) при самотните родители: 39 % от 
самотните майки и 15 % от самотните бащи са завършили висше образование. 
България все още не е достигнала националната си цел по „ЕС-2020“ 36 % от хората 
на възраст между 30 и 34 години да завършат висше образование. Настоящият 
процент е общо 34 % — 41 % за жените и 27 % за мъжете. Участието във формално 
и неформално образование и обучение в периода 2005—2017 г. е намаляло от 9 % 
на 8 % за жените и от 10 % на 9 % за мъжете. Процентът на участие на България 
в програми за учене през целия живот е вторият най-нисък в ЕС.
Неравномерната концентрация на жените и мъжете в различни учебни области 
във висшето образование продължава да е предизвикателство за България. Око-
ло 32 % от жените студенти и 17 % от мъжете студенти се обучават в областите на 
образованието, здравеопазването и благосъстоянието или хуманитарните науки 
и изкуствата.
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Време

Резултатът на България в областта на времето не се е променил от последното 
издание на индекса, тъй като не са налични нови данни. Следващата актуализация 
на данните за тази област се очаква през 2021 г. Събирането на данни за използ-
ване на времето през по-малки интервали ще допринесе за проследяването на 
напредъка в тази област.

Резултатът на България в областта на времето е 42,7, като това е най-ниският ре-
зултат в ЕС. От 2005 г. неравенствата в разпределението на времето, свързани как-
то с дейностите за полагане на грижи, така и със социалните дейности, са се уве-
личили. Жените са по-склонни да отделят време за грижи за семейството си. Около 
39 % от жените и 26 % от мъжете отделят най-малко един час дневно за дейности 
за полагане на грижи. При двойките с деца 93 % от жените се грижат ежедневно за 
семейството си в сравнение със 72 % от мъжете. Жените са пет пъти по-склонни да 
се занимават с готвене и с домакинска работа: 73 % от жените в сравнение с 13 % 
от мъжете се занимават поне един час ежедневно с готвене и домакинска работа. 
Тази разлика се е увеличила от 2003 г. и е много по-голяма при двойките с деца.

В спортните, културните и развлекателните дейности извън дома участват по-мал-
ко жени (12 %), отколкото мъже (20 %). Делът на жените (3 %) и мъжете (2 %), участ-
ващи в доброволни или благотворителни дейности, е най-ниският в ЕС.

Правомощия

Резултатът на България в областта на правомощията е 59,9, което представлява 
увеличение с 11,5 процентни пункта от 2005 г. (+ 3,9 процентни пункта от 2015 г.). 
България отбелязва най-големият напредък в областта на правомощията, което 
я поставя на шесто място в ЕС по отношение на тази област.
Напредъкът в резултата в тази област се дължи на значителните подобрения в по-
добластта на икономическите правомощия. В периода 2005—2018 г. делът на же-
ните в борда на централната банка се е увеличил значително — от 17 % на 57 %. 
Делът на жените в управителните съвети на най-големите дружества, регистри-
рани на фондовата борса, е намалял от 19 % на 15 %. България заема трето място 
в подобластта на икономическите правомощия в ЕС.
В подобластта на политическите правомощия делът на жените министри в пе-
риода 2005—2018 г. се е увеличил от 26 % на 38 %. 26 % от члено вете на парла-
мента са жени в сравнение в 25 % през 2005 г. Делът на жените сред членовете 
на общинските съвети е 25 %. В подобластта на социалните правомощия равен-
ството между жените и мъжете е най-голямо, но резултатът е намалял от 2005 г. 
Жените съставляват 36 % от членовете на управителните съвети на организации, 
финансиращи научноизследователска дейност, 40 % от членовете на управител-
ните съвети на публични организации за радио- и телевизионно разпространение 
и 22 % от членовете на висшите органи за вземане на решения на националните 
олимпийски спортни организации.

Здраве

Резултатът на България в областта на здравето е 77,1, което представлява увеличе-
ние с 4,5 процентни пункта от 2005 г. (+ 0,7 процентни пункта от 2015 г.). Напредъ-
кът се дължи на подобрения в достъпа до здравни услуги и по-голямото равенство 
между половете във връзка със здравния статус. Не са налице нови данни във 
връзка със здравното поведение.
Общото ниво на удовлетвореност от здравето в България се е увеличило. Около 
63 % от жените и 71 % от мъжете приемат здравето си като добро (в сравнение 
с 55 % и съответно 66 % през 2006 г.) Удовлетвореността от здравето се увеличава 
с повишаване на нивото на образование на дадено лице и намалява с напредване 
на възрастта. Жените с ниска степен на образование и жените на възраст 65 годи-
ни или повече са по-малко удовлетворени от здравето си. В периода 2005—2016 г. 
средната продължителност на живота се е увеличила както за жените, така и за 
мъжете. Жените живеят средно седем години повече от мъжете.
Адекватният достъп до медицински и зъболекарски грижи в България се е увели-
чил значително. Около 3 % от жените и мъжете съобщават за неудовлетворени 
медицински нужди (в сравнение с 27 % от жените и 23 % от мъжете през 2005 г.), 
а 4 % от жените и 3 % от мъжете (в сравнение с 29 % и 26 % през 2005 г.) съобща-
ват за неудовлетворени нужди от стоматологични прегледи. Процентът на хората 
с неудовлетворени нужди от медицински услуги е най-голям сред жените и мъжете 
с по-ниска степен на образование (11 % и 12 %).
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Насилие

Насилието срещу жени е едновременно последица от 
и причина за продължаващите неравенства между поло-
вете в областта на работата, здравето, парите, правомо-
щията, знанието и времето. За разлика от другите области, 
в областта на насилието не се измерват разликите между 
положението на жените и мъжете, а се изследват прежи-
вяванията на жените във връзка с насилието. Поради тази 
причина областта на насилието не е включена в изчисле-
нията на индекса за равенството между половете. Вместо 
това изчисленията за тази област се правят като за отдел-
на съставна мярка, включваща три аспекта: разпростра-
нение, степен на сериозност и разгласяване на насилието 
срещу жени. Изчислението на резултатите се основава на 
резултатите от данните от проучването на Агенцията на 
Европейския съюз за основните права от 2014 г. Оттогава 
не е провеждано проучване за ЕС на насилието, основано 
на пола. Резултатите не могат да бъдат актуализирани до 
приключване на следващото проучване.
През април 2016 г. България подписа Конвенцията на Съ-
вета на Европа за превенция и борба с насилието над 
жени и домашното насилие (Истанбулската конвенция), но 
не я е ратифицирала.
В областта на насилието се представят актуализирани дан-
ни за три допълнителни показателя, които спомагат да се 
проследяват убийствата на жени, гениталното осакатява-
не на жени и трафика на хора. Не всички държави членки 
обаче събират такива данни и са необходими подобрения 
във връзка със събирането на данни.
България не предоставя данни за жени, които са жертви на 
умишлено убийство от страна на интимен партньор или 
член на семейството. Тя също така не предоставя данни за 
приблизителния дял на момичетата (от местното мигрант-
ско население), които са изложени на риск от генитално 
осакатяване на жени. Събират се и се докладват статисти-
чески данни относно трафика на хора. През 2016 г. са ре-
гистрирани 409 жени, които са били жертви на трафик на 
хора. От съществено значение за разработването на об-

щоевропейски стратегии за предотвратяване и премахва-
не на насилието над жени в държавите членки е наличие-
то на съпоставими данни, групирани по пол.

Тематичен акцент върху равновесието между  
професионалния и личния живот

Индексът за равенството между половете за 2019 г. е насочен към равновесието между професионалния и личния 
живот — въпрос, който е от важно политическо значение в ЕС. Освен обхванатите от индекса показатели, свър-
зани с равновесието между професионалния и личния живот (напр. в областта на работата, времето и знанието), 
с тематичния акцент се представят допълнителни показатели — табло за равновесието между професионалния 
и личния живот (табло за WLB). Таблото за WLB се отнася до три обширни области: платен труд, неплатен труд 
(грижи) и образование и обучение. В него са включени 15 показателя в шест конкретни области, пораждащи без-
покойство: политики във връзка с отпуск за отглеждане на дете; полагане на грижи за деца и услуги за грижи за 
децата; неформални грижи за възрастни хора и лица с увреждания и услуги за дългосрочни грижи; транспорт 
и инфраструктура; гъвкави схеми на работа и учене през целия живот.

Политики във връзка с отпуск за отглеждане на дете

Отпускът за отглеждане на дете помага на родителите да 
намират равновесие между задълженията си за полагане 
на грижи и професионалния си живот. Често пъти обаче 
този отпуск не се предоставя на всички родители или по-
тенциални родители, тъй като правото им да се ползват от 
него може да е било ограничено от определени условия. 
Например държавите могат да определят условия за свър-
зана със заетостта допустимост, например дали лицето 
работи, дали е безработно или е неактивно, дали е служи-
тел или е самостоятелно заето лице, в кой сектор работи 
и какъв е трудовият му стаж, или да ограничат достъпа за 
двойки от един и същи пол или такива, които не са гражда-
ни на съответната държава. Промените на пазара на тру-
да, например разпространението на нетипични форми на 
заетост (напр. временни договори и работа на повикване, 

фиктивна самостоятелна заетост, работа въз основа на ва-
учери) са увеличили опасенията относно достъпа на роди-
телите до отпуск, особено в случаите, когато той се осно-
вава на определения за традиционна стандартна заетост.
През 2016 г. 38 % от жените и 27 % от мъжете на възраст 
между 20 и 49 години (потенциални родители) не са имали 
право на отпуск за отглеждане на дете. Безработицата или 
неактивността са основните причини за недопустимост по 
отношение на 75 % от жените и 74 % от мъжете. Остана-
лите 25 % от жените и 26 % от мъжете не са имали право 
на отпуск за отглеждане на дете поради недостатъчна про-
дължителност на трудовия стаж. В България родителите от 
един и същи пол имат право на отпуск за отглеждане на 
дете. Сред заетите лица 13 % от жените и 9 % от мъжете 
нямат право на отпуск за отглеждане на дете.
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Неформални грижи за деца и услуги за грижи за децата

Поради увеличаването на броят на семействата, в които 
работят и двамата родители, и семействата с един роди-
тел възникват и нови нужди от услуги за грижи за децата. 
Предоставянето на висококачествени, достъпни и раз-
умни в ценово отношение услуги за грижи за децата е от 
съществено значение, за да се даде възможност на роди-
телите да останат или да се присъединят към пазара на 
труда и да се намали неравнопоставеността между поло-
вете в областта на заетостта.
В България 60 % от всички лица, полагащи неформални 
грижи за деца, са жени. Общо 56 % от жените участват 
поне няколко пъти седмично в полагането на грижи за 
своите деца или внуци или в тяхното образование в срав-
нение с 52 % от мъжете. В сравнение със средния процент 
за ЕС (56 % от жените и 50 % от мъжете) в България същият 
процент от жените и малко по-голям процент от мъжете 
участват в полагането на грижи за своите деца или внуци 
или в тяхното образование. Неравнопоставеността между 

половете се среща по-често сред жените и мъжете, които 
не работят (съответно 45 % и 34 %) и сред жените и мъже-
те, работещи в публичния сектор (съответно 71 % и 62 %).
България все още не е постигнала нито една от „целите 
от Барселона“, според които най-малко 33 % от децата на 
възраст под три години и 90 % от децата между триго-
дишна и училищна възраст трябва да посещават детско 
заведение. Общо 9 % от децата под тригодишна възраст 
се ползват от някакъв вид схеми за формални грижи, като 
това е третият най-нисък процент в ЕС. Формални грижи 
за деца се предоставят на 74 % от децата на възраст между 
три години и минималната задължителна училищна въз-
раст (64 % посещават детски заведения за формални гри-
жи поне 30 часа седмично). Около 3 % от жените и мъжете 
съобщават, че нуждите им от детски заведения за формал-
ни грижи не са удовлетворени, като това е сред най-ниски-
те проценти в ЕС.

Неформални грижи за възрастни хора и лица с увреждания и услуги за дълго-
срочни грижи

Достъпните и разумните в ценово отношение услуги за 
полагане на грижи и инфраструктура са от съществено 
значение, ако лицата със задължения за полагане на гри-
жи трябва да поддържат здравословно равновесие между 
задълженията си за полагане на грижи и професионалния 
си живот. Това се отнася предимно за жените, които често 
пъти са по-ангажирани от мъжете в предоставянето както 
на формални, така и на неформални грижи за възрастни 
хора и/или лица с увреждания. С оглед на нововъзниква-
щите демографски тенденции, например застаряващи об-
щества, по-ниска раждаемост и съответно спад в броя на 
населението в трудоспособна възраст, необходимостта от 
формални и неформални услуги за дългосрочни грижи ста-
ва по-важна от всякога.
Повечето лица, полагащи грижи за възрастни хора и/или 
лица с увреждания в България, са жени (65 %). Делът на же-
ните и мъжете, полагащи няколко дни седмично или еже-
дневно неформални грижи за възрастни хора и/или лица 
с увреждания, е съответно 9 % и 6 %. Делът на жените, 

предоставящи неформални грижи, е с 6 процентни пункта 
по-нисък от средния за ЕС, докато участието на мъжете е с 
4 процентни пункта по-ниско. Общо 16 % от жените и 6 % 
от мъжете на възраст 50—64 години се грижат за възраст-
ни хора и/или лица с увреждания; във възрастовата гру-
па 20—49 години 6 % от лицата, полагащи грижи, са жени, 
а 4 % са мъже. Около 29 % от жените, полагащи грижи за 
възрастни хора и/или лица с увреждания, работят, в срав-
нение с 36 % от мъжете, съчетаващи полагането на гри-
жи с професионални задължения. Също така в ЕС работят 
по-малък процент от жените, предоставящи неформални 
грижи, отколкото мъжете, които предоставят такива грижи. 
В България обаче неравнопоставеността между половете 
е по-малка, отколкото в ЕС (7 процентни пункта в сравне-
ние с 14 процентни пункта за ЕС). Във възрастовата група 
50—64 години 36 % от жените, полагащи неформални гри-
жи, работят, в сравнение с 17 % от мъжете. Около 47 % от 
жените и 43 % от мъжете в България съобщават, че нужди-
те им от професионални грижи в домашни условия не са 
удовлетворени.

Транспорт и инфраструктура 

Достъпът до финансово достъпна и качествена общест-
вена инфраструктура, например заведения за полагане 
на грижи и образователни заведения, здравни услуги 
и транспорт, оказва въздействие върху възможностите 
на жените и мъжете да постигат равновесие между плате-
ния труд и други дейности. Неравномерното разделение 
на задълженията за полагане на грижи и на домакинските 
задачи между жените и мъжете влияе върху начините, по 
които те използват или се нуждаят от определени видове 
транспорт и инфраструктура. Времето, прекарано в пъ-
туване, е добър показател за това дали съществуващата 
обществена инфраструктура помага или пречи на жените 
и мъжете да съчетават ежедневните си дейности.
В България жените и мъжете прекарват почти еднакво вре-
ме в пътуване до и от работа (около 33—34 минути днев-
но). Двойките със или без деца прекарват еднакво време 
в пътуване в сравнение с двойките с деца.

Неженените/неомъжените лица прекарват в пътуване 
приблизително същото време като двойките, като несе-
мейните мъже пътуват около 36 минути дневно в срав-
нение с 31 минути дневно за несемейните жени. Жените 
прекарват малко повече време в пътуване от мъжете, ако 
работят на непълно работно време, но и жените, и мъжете 
прекарват почти едно и също време в пътуване до и от 
работа, ако работят на пълно работно време. Жените, ра-
ботещи на непълно работно време, пътуват 31 минути от 
дома си до работа и обратно, а мъжете пътуват 30 минути 
в сравнение с 34 минути за жените и мъжете, работещи на 
пълно работно време.
Обикновено за мъжете е по-вероятно да пътуват директно 
до работа, докато жените правят повече многоцелеви пъ-
тувания, за да вместят други дейности, например да оста-
вят децата в училище или да пазаруват хранителни стоки.
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Гъвкави схеми на работа

Гъвкавите схеми на работа, например възможности за 
преход между работа на непълно работно време и работа 
на пълно работно време, гъвкавост на работните часове 
и дистанционна работа, обикновено дават на служителите 
по-голяма възможност да контролират колко, кога и къде 
могат да работят. Ако са внимателно проектирани, като се 
вземат предвид различните нужди на жените и мъжете, 
гъвкавите схеми на работа могат да улеснят постигането 
на равновесие между професионалния и семейния живот. 
Те могат да подпомогнат лицата със задължения за пола-
гане на грижи да навлязат на пазара на труда като служи-
тели на пълно работно време.
Повече от три четвърти от жените (84 %) и мъжете (76 %) 
в България не са в състояние да променят схемите си на 
работа, което представлява най-голямото ограничение 
както за жените, така и за мъжете по отношение на дос-

тъпа до гъвкаво работно време в ЕС (като 57 % от жените 
и 54 % от мъжете нямат контрол върху организацията на 
работното си време). Сред служителите в публичния сек-
тор 93 % от жените и 97 % от мъжете нямат възможност да 
променят схемите си на работа в сравнение с 65 % от же-
ните и 62 % от мъжете в публичния сектор в ЕС като цяло. 
Сред служителите в частния сектор 81 % от жените и 71 % 
от мъжете нямат контрол върху работното си време.
Въпреки че жените преобладават сред работниците на не-
пълно работно време, за тях е по-малко вероятно от мъже-
те да преминат от работа на непълно работно време към 
работа на пълно работно време в повечето държави от ЕС. 
През 2017 г. 7 % от жените работници на непълно работно 
време са преминали към пълно работно време в сравне-
ние с 15 % от мъжете.

Учене през целия живот

Постоянният напредък на технологиите изисква от работ-
ниците непрекъснато да се усъвършенстват и да бъдат 
в течение с новите разработки и технологии в хода на 
професионалното си развитие. Ученето през целия живот 
е катализатор за равенство между половете, тъй като дава 
на жените и мъжете по-голям избор на възможности за ра-
бота и повече възможности да реализират пълния си по-
тенциал. Недостатъчните финансови ресурси и свързани-
те с времето пречки, например разминавания в работните 
графици и/или семейните отговорности, могат да възпре-
пятстват достъпа до учене през целия живот както за же-
ните, така и за мъжете. Ученето през целия живот може да 
помогне на жените да се върнат към пазара на труда след 
прекъсване на кариерата поради задължения за полагане 
на грижи.
Процентът на участие на България в учене през целия жи-
вот е вторият най-нисък (2 %) в ЕС, като не се наблюдава 

неравнопоставеност между половете. Мъжете (на възраст 
25—64 години) са по-склонни да участват в образование 
и обучение от жените, независимо от техния трудов статус. 
Разминаванията в работните графици са по-голяма преч-
ка за участие в учене през целия живот за жените (60 %), 
отколкото за мъжете (50 %). Семейните отговорности се от-
читат като пречка за участие в образованието и обучение 
за 25 % от жените в сравнение с 15 % от мъжете. Работни-
те графици са по-голяма пречка за участие в учене през 
целия живот в България, отколкото в ЕС като цяло, докато 
семейните задължения са посочени като по-малка пречка 
в сравнение със средния процент за ЕС. В ЕС 38 % от же-
ните и 43 % от мъжете съобщават, че работният им график 
представлява пречка, а 40 % от жените и 24 % от мъжете 
съобщават, че семейните отговорности ги възпрепятстват 
да участват в учене през целия живот.
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