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УВОД  

Насърчаване ефективното участие на 
жените в усилията за постигане на мир е 
приоритет за ООН, формулиран чрез 
единодушното приемане на резолюция 
1325 относно жените, мира и 
сигурността от Съвета за сигурност на 
ООН на 31 октомври 2000 г. Резолюция 
1325 е първият международен 
документ, който свързва пряко ролята 
на жените в процесите на 
предотвратяване и разрешаване на 
конфликти и изграждане на мира. 
Подчертава се важната роля на жените и 
момичетата в предотвратяването и 
разрешаването на конфликти, мирните 
преговори, изграждането на мира и 
възстановяването и управлението след 
конфликти, наред с мъжете и момчетата.  

За постигане на целите на Резолюция 
1325, през 2004 г. Съветът за сигурност 
(СС)  призова държавите да изготвят 
национални планове за нейното 
прилагане, през призмата на 
съществуващите глобални 
предизвикателства за постигането на 
устойчив мир и сигурност, както и такива 
във вътрешнополитически план - 
ежедневни операции на 
правоприлагащите органи, реакция при 
кризи и бедствия, грижи за бежанци, 

бягащи от конфликти, мигранти, трафик 
на хора и др. Настоящият Националният 
план за действие (НПД) трябва да отчита 
аспектите на равенството между жените 
и мъжете във всички области на 
политиката за мир, в т.ч. по отношение 
на конкретните проекти и програми за 
изграждане на мира.  

НПД трябва да даде насоки за 
прилагането на резолюциите на СС на 
ООН относно жените, мира и 
сигурността, да идентифицира 
приоритетни цели и мерки, както и да 
определи отговорни институции и 
времеви рамки за изпълнението на 
мерките.  

 

 

Мирът и сигурността са глобално 
споделена отговорност, а НПД е начин 
ангажиментите на държавите да се 
превърнат в конкретни действия, които 
да подобрят живота на хората. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД “ЖЕНИ, МИР И СИГУРНОСТ”  
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Ангажиментите на Република България към проблемите на жените, мира и сигурността 

произтичат от основополагащата резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН (СС на 

ООН) относно жените, мира и сигурността, както и последващите я девет резолюции на 

СС на ООН. Взети заедно образуват дневния ред „Жени, мир и сигурност“ на ООН.  

 

Резолюция 1325 

Приета през 2000 г., това е първата 

резолюция на СС на ООН, която 

разглежда въпросите на 

непропорционалното въздействие на 

въоръжените конфликти върху жените, 

както и значимостта на включването на 

жените в разрешаването на конфликти, в 

политически процеси и възстановяване 

след конфликти.  

Резолюция 1820 

Приета през 2008 г., с фокус върху 

сексуалното насилие по време на 

конфликти и връзката между 

сексуалното насилие като тактическо 

средство за водене на война и 

поддържането на международния мир и 

сигурност. Тя подсилва Резолюция 1325, 

като в нея се признава, че сексуалното 

насилие често е широкоразпространена 

и систематична практика и може да 

попречи на възстановяването на 

международния мир и сигурност. 

Резолюция 1888 

Приета през 2009 г. Изтъква значението 

на осигуряването на по-голямо участие 

на жените в процесите на 

посредничество и вземане на решения 

във връзка с разрешаването на 

конфликти и изграждането на мира.  

Призовава за нова структура на 

мироопазващите мисии, в която се 

поставя специален акцент върху 

закрилата на жените и децата. 

Определят се нови мерки срещу 

сексуалното насилие в ситуации на 

въоръжен конфликт, като напр. 

назначаването на специален 

представител и екип от експерти по 

използването на сексуално насилие при 

въоръжени конфликти. 

Резолюция 1889 

Приета през 2009 г., призовава за 

предприемане на допълнителни мерки 

за осигуряване на по-голямо участие на 

жените във всички етапи на мирните 

процеси. Апелира към  органите на ООН 

и ДЧ да събират данни относно 

конкретните потребности на жените в 

ситуации след конфликт, да ги 

анализират и системно да ги оценяват.  

Резолюция 1960 

Приета през 2010 г., предвижда система 

за отчетност за прекратяването на 

сексуалното насилие при конфликти. В 

съответствие с резолюцията се изискват 

списъци на извършителите и годишни 

доклади относно страните, заподозрени, 

че са извършили или са отговорни за 

извършването на сексуално насилие. В 

нея се посочва необходимостта от 

стратегическо, координирано и 

своевременно събиране на информация 

за СС на ООН и неговото информиране 

относно сексуалното насилие при 

конфликти, като държавите се 

призовават да определят конкретни и 

обвързани със срокове ангажименти за 

решаване на проблема.  

Резолюция 2106 
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Приета през 2013 г., чрез нея се добавят 

повече оперативни подробности към 

предишните резолюции относно ЖМС и 

се подчертава отново, че всички 

участници, в това число не само СС на 

ООН и страните във въоръжен конфликт, 

а и всички ДЧ на ООН, и структурите на 

ООН, трябва да положат повече усилия 

за изпълнение на предишните мандати 

и за борба срещу безнаказаността за 

престъпления, свързани със сексуално 

насилие при конфликти. 

Резолюция 2122 

Приета през 2013 г., резолюцията 

определя равенството между жените и 

мъжете и овластяването на жените като 

решаващи за международния мир и 

сигурност. Подчертава, че 

предоставянето на повече 

икономически права и възможности на 

жените допринася значително за 

стабилизиране на обществата след 

конфликт. В нея се набелязва пътна 

карта за: разработване и внедряване на 

технически експертен опит в 

мироопазващите мисии и екипите за 

посредничество на ООН, които 

подкрепят мирните преговори; 

подобряване на достъпа до актуална 

информация и анализ на въздействието 

на конфликтите върху жените и 

участието на жените в разрешаването на 

конфликти. 

 

Резолюция 2242 

Приета по повод на 15-ата годишнина и 

прегледа на високо равнище на 

Резолюция 1325 на СС на ООН, 

Резолюция 2242 (2015) поставя 

програмата за ЖМС като основен 

елемент за преодоляване на 

предизвикателствата в новия контекст 

на световния мир и сигурност, 

включително засилващия се насилствен 

екстремизъм, увеличаването на броя на 

бежанците и вътрешно разселените 

лица, глобалното въздействие на 

изменението на климата и пандемиите, 

и представлява единствената резолюция 

на СС на ООН, в която се признават тези 

драматични промени.  

Резолюция 2467 

Приета е през 2019 г. Признава 

значението на справянето с 

първопричините за сексуалното 

насилие, за които отговорност трябва да 

поемат ДЧ на ООН. Признава 

необходимостта от подход, насочен към 

оцелелите, обхващащ жени с деца, 

родени в резултат на сексуално насилие 

по време на конфликт, както и оцелели 

мъже и момчета. Настоятелно призовава 

ДЧ да предоставят повече възможности 

за достъп до правосъдие на жертвите. 

Резолюция 2493 

Приета е през 2019 г. Укрепва 

съществуващата нормативна уредба 

относно жените, мира и сигурността, 

като акцентира върху ролята на 

регионалните и подрегионалните 

организации за изпълнението на Дневен 

ред „Жени, мир и сигурност“.  

 

Резолюции 2272 и 2331  

В допълнение, през 2016 се приемат 

други две резолюции на СС на ООН, 

имащи отношение по темата: Резолюция 

2272 (2016) относно сексуалната 

експлоатация и злоупотреба (СЕО) и 

Резолюция 2331 относно трафика на 

хора в ситуации на конфликти, които 
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също допълват ангажимента на 

международната общност към темата за 

ЖМС. 

Конвенцията за премахване на 

всички форми на дискриминация по 

отношение на жените 

Конвенцията е приета от Общото 

събрание на ООН през 1979 г. 187 

държави са я ратифицирали и са 

обвързани с нейните принципи. От 

държавите се изисква да представят на 

генералния секретар на ООН доклад за 

състоянието на всеки четири години, за 

да се проследят усилията за прилагане. 

Част от изискванията на Конвенцията 

съответстват на дневен ред „Жени, мир 

и сигурност“, например:  

- осигуряването на участие на жените в 
процеса на вземане на решения на 
всички нива; 

- отхвърлянето на насилието срещу 
жени; 

- постигането на равенството на 
жените и мъжете чрез върховенство 
на закона; 

- защита на жените и момичетата от 
насилие, основано на пола; 

- увереността, че опитът, нуждите и 
перспективите на жените са включени 
в политическите, правните и 
социалните решения, които 
определят постигането на справедлив 
и траен мир. 

Обща препоръка № 30 на Комитета 

към Конвенцията за премахване на 

всички форми на дискриминация на 

жените 

Обща препоръка № 30 относно жените в 

ситуации на предотвратяване на 

конфликти (преди, по време и след 

тяхното възникване), приета през 

октомври 2013 г., ясно посочва, че 

Конвенцията за премахване на всички 

форми на дискриминация по отношение 

на жените се прилага преди, по време и 

в следконфликтни ситуации. 

Същевременно тя разглежда ключови 

въпроси, пред които са изправени 

жените в тези условия, включително 

насилие, основано на пола, 

предизвикателствата пред достъпа до 

правосъдие и образование, заетост и 

здраве. Общата препоръка потвърждава 

връзките на Конвенцията с дневния ред 

„Жени, мир и сигурност“. Заедно 

образуват рамката, гарантираща, че 

равенството между жените и мъжете 

става неразделна част от 

предотвратяването на конфликти, 

изграждането на мир и 

следконфликтното възстановяване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневен ред на ООН за устойчиво 

развитие до  2030г. „Да преобразим 

света“ 

През септември 2015 г., ДЧ на ООН 
приеха всеобхватен Дневен ред за 
устойчиво развитие до 2030г., който 
включва 17 цели  с основното послание 
„Никой да не бъде изоставен“. 
Проблемите на правата на човека, 
равнопоставеността на жените и 
мъжете, преодоляване на насилието 
върху жените и овластяване на жените 



 

 

 
 

            | НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ  

ОТНОСНО ЖЕНИТЕ, МИРА И СИГУРНОСТТА  

2020 - 2025 г. 

8  

като хоризонтални въпроси са широко 
застъпени в глобалните Цели за 
устойчиво развитие. (ЦЕЛ № 5 - 
равнопоставеност на половете, Цел № 
16 - изграждане на мирни и 
приобщаващи общества, правосъдие и 
силни и отговорни институции). Равните 
възможности на жените и мъжете са 
важни за постигане на прогрес в сферата 
на образованието, високите технологии, 
човешката сигурност, за преодоляване 
на неравенствата, в борбата с 
климатичните промени и други.  
Равенство между мъжете и жените се 
възприема от международната общност 
като  основен двигател за постигане на 
всички цели за устойчиво развитие. То е 
от съществено значение за премахване 
на бедността, предотвратяване на 
конфликти и цялостно изграждане на 
устойчив мир.  
Като държава членка на ЕС и ООН, 
Република България е съпричастна с 
усилията за развитие на 
мултилатерализма, като подход за 
постигане на устойчиво развитие, мир, 
стабилност, защита на правата на 
човека, борба с климатичните промени. 
В този контекст са усилията на нашата 
страна за активно участие и принос за 
подкрепа и  финансиране на проекти и 
дейности по линия на сътрудничеството 
за развитие и хуманитарната помощ, 
свързани с преодоляване на насилието 
върху жени и момичета  и равенството 
между жените и мъжете: 

- икономическо, социално и 
политическо овластяване на 
жените и момичетата и тяхната 
защита в нестабилни и 
конфликтни условия;  

- премахване на всякакви форми 
на насилие, основано на пола;  

- работа в областта на сексуалното 
и репродуктивно здраве и права;  

- осигуряване на достъп до храна, 
вода, здравеопазване и 

образование за жени и 
момичета; 

- предоставяне на услуги за пост-
конфликтно възстановяване и 
други. 

 
Политическа рамка на ЕС по 

въпросите, свързани с Дневен ред 

„ЖМС“ 

Политическата рамка на ЕС по 

въпросите, свързани с Дневен ред 

„ЖМС“ се основава на: Глобалната 

стратегия за външната политика и 

политиката за сигурност на ЕС, която 

определя основните интереси и 

принципи за поемането на ангажименти 

и представя визия за по-надежден, 

отговорен и отзивчив ЕС в света; 

Стратегически подход на ЕС относно 

жените, мира и сигурността; План за 

действие на ЕС по жените, мира и 

сигурност за периода 2019 – 2024 г.; 

План за действие относно равенството 

между половете за периода 2016 – 2020 

г. (GAP II); Стратегическия подход за 

устойчивост във външната дейност на 

ЕС, Концепцията за укрепване на 

капацитета на ЕС за медиация и диалог, 

и др. документи.  

 

Ангажименти на НАТО по въпросите, 

свързани с Дневен ред „ЖМС“ 

Прилагането на резолюциите на ООН 

относно жените, мира и сигурността 

(1325, 1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122 

и 2422) е неразделна част от ценностите 

на Алианса за защита на 

индивидуалната свобода, демокрацията 

и човешките права. На Срещата на върха 

в Лисабон през 2010 г., НАТО прие 

първия си План за действие относно 

жените, мира и сигурността, който се 
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актуализира на всеки две години. 

Политиките за насърчаване на 

равнопоставеността, участието и 

защитата на жените са залегнали в трите 

основни задачи на Алианса – колективна 

отбрана, управление на кризи и 

сигурност чрез сътрудничество. 

Въпросите за овластяването на жените и 

тяхното равноправно участие в 

процесите по изграждане на мир и 

сигурност са активно застъпени в 

партньорската политика на НАТО и 

програмата „Наука за мир и сигурност“. 

През 2019 г. Алиансът прие Политика за 

превенция и отговор при сексуална 

експлоатация и сексуално насилие. За 

поддържане високо в дневния ред на 

НАТО на въпросите за жените, мира и 

сигурността, активно допринасят 

Специалният представител на 

Генералния секретар по жените, мира и 

сигурността, и Граждански съвет по 

темата, съставен от неправителствения и 

академичен сектор. 

 

 

В съчетание с пакета от резолюции на 
Съвета за сигурност на ООН относно 
жените, мира и сигурността, както и с 
Конвенцията за премахване на всички 
форми на дискриминация срещу жените 
(Обща препоръка 30), предоставят 
подробна пътна карта за съществена 
трансформация на обществата с цел 
постигане на устойчив мир и сигурност. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ОТНОСНО 
ЖЕНИТЕ, МИРА И СИГУРНОСТТА  

Република България е съавтор на 

Резолюция 1325 на СС на ООН и придава 

приоритетно значение на въпросите, 

свързани с равнопоставеността на 

жените във всички области на 

обществено-политическия, 
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икономическия и социалния живот, в т.ч. 

участието и лидерството на жените в 

усилията на национално и 

международно равнище за 

предотвратяването и разрешаването на 

конфликти, изграждането и укрепването 

на международния мир и сигурност. 

НПД за периода 2020-2025 г. дава ясен 

политически сигнал за нашата 

ангажираност с постигането на 

националните приоритети в областта на 

равнопоставеността между жените и 

мъжете. НПД съответства на активната 

политика на страната ни в сферата на 

правата на човека, в частност правата на 

жените и момичетата, и допълва 

усилията в национален аспект за 

овластяването на жените и тяхната 

активна и лидерска роля по въпросите 

на мира и сигурността.  

Важно място в настоящия план намира 

помощта за развитие и хуманитарната 

помощ, които страната ни предоставя по 

линия на политиката на сътрудничество 

за развитие, отчитайки доброто 

сътрудничество на всички институции, 

имащи отношение по темата.  

При изготвянето на НПД бяха проведени 

консултации и бе черпен опитът на 

Ирландия, като една от водещите страни 

в прилагането на Дневен ред „ЖМС“.  

Консултативна работна група 

На основата на споделения ирландски 

опит и експертни съвети и с оглед 

постигане на широка информираност и 

подкрепа по отношение на политиките, 

свързани с дневен ред „ЖМС“, през 

2019 г. бе създадена Консултативна 

работна група, ръководена от МВнР и 

включваща в състава си експерти от 

всички компетентни държавни 

институции, както и представители на 

ангажираните с темата 

неправителствени организации и 

независими академични експерти.  

Работната група проведе обществена 

консултация по темата, като организира 

кръгла маса в МВнР по подготовката на 

Национален план за действие относно 

жените, мира и сигурността, която се 

проведе на 2 октомври 2019 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА 
Националният план за действие е 

структуриран в четири раздела:  

1. Превенция  
2. Участие  
3. Закрила 
4. Приоритизиране  

 
Разделите са взаимосвързани и 

взаимозависими, като определят 

резултатите, които Република България 

ще се стреми да постигне за период 

2020-2025 г. Включва индикатори за 
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измерване на резултатите, в изпълнение 

на разписаните дейности, които се 

очаква да бъдат постигнати в 

краткосрочен, средносрочен и/или 

дългосрочен план.  

Очакваните резултати са свързани с 

постигането на равнопоставеност на 

жените и мъжете, овластяването на 

жените и тяхната по-активна роля в 

процесите на предотвратяване, 

разрешаване на конфликти и 

изграждане, укрепване и опазване на 

мира.  

НПД определя срокове за изпълнение на 

разписаните дейности и тяхното 

финансово обезпечаване.  

Сроковете за изпълнение на 

разписаните дейности се определят от 

отговорните институции, ведомства, 

организации. Финансовото 

обезпечаване следва предвидените в 

рамките на техните бюджети средства. 

НПД акцентира върху координацията и 

сътрудничеството между компетентните 

институции при изпълнението на 

настоящия план. Процесът за преглед на 

постигнатото ще бъде иницииран през 

втората половина на 2022 г. от  

допълнително създадена  за целта 

специализирана работна група. 

 
РАЗДЕЛ 1. ПРЕВЕНЦИЯ 
 
Чрез НПД въпросите на дневен ред 
„Жени, мир и сигурност“ се 
инкорпорират в основни стратегически 
документи, имащи отношение към 
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равнопоставеността на жените и мъжете 
посредством:  
- Взаимодействие с Национална 

стратегия за насърчаване на 
равнопоставеността на жените и 
мъжете и с Националния план за 
действие; 

- Взаимодействие с Годишната 
национална програма за превенция и 
защита от домашно насилие; 

- Взаимодействие с Годишна 
национална програма за превенция 
на насилието и злоупотребата с деца; 

- Повишаване информираността на 
обществото по въпросите на Дневния 
ред „ЖМС“, с фокус върху 
равнопоставеността между жените и 
мъжете; 

- Укрепване на принципите за 
равнопоставеността между жените и 
мъжете в процесите за мир и 
сигурност; 

- Противодействие на езика на 
омразата, насочен срещу жени и 
момичета. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
РАЗДЕЛ 2. УЧАСТИЕ  
 
НПД съдържа мерки за насърчаване и 
подкрепа на активното и резултатно 

участие на жените във всички мирни 
процеси, както и тяхното присъствие при 
формалното и неформалното вземане 
на решения на всички равнища са 
водещи принципи за постигането на 
устойчив мир и сигурност. НПД се 
стреми да премахне ограниченията с 
цел значимо участие на жените в тези 
процеси чрез: 
- Актуализиране на План за действие 

относно жените, мира и сигурността в 
Министерство на отбраната; 

- Насърчаване на равнопоставеността 
на жените и мъжете в процесите на 
вземане на решения по мира и 
сигурността; 

- Гарантиране на равни възможности 
на жените и мъжете в кариерното 
развитие; 

- Провеждане на политика за 
балансирано представителство на  
жените и мъжете  в структурите на 
международните и регионалните 
организации; 

- Взаимодействие между Дневен ред 
„ЖМС“ и Дневен ред „Младеж, мир и 
сигурност“; 

- Надграждане и повишаване на 
капацитета на национално ниво на 
експерти; 

- Надграждане и повишаване на 
капацитета на ниво експерти в 
международен план. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
РАЗДЕЛ 3. ЗАКРИЛА  
 

Тази част от НПД съдържа мерки за 
закрила за укрепването на усилията за 
осигуряване на безопасността, 
физическото или психическото здраве, 
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благосъстоянието, икономическата 
сигурност и/или достойнството на 
жените и момичетата, както и 
насърчаване и защита на правата на 
жените и включване на въпросите на 
равнопоставеността на жените и мъжете 
чрез:  
- Повишаване на осведомеността на 

обществото по отношение на: 
защитата на правата на жените и 
момичетата по време на въоръжен 
конфликт; процесите на 
следконфликтно възстановяване; 
предотвратяване на всички форми на 
насилие спрямо жени и момичета; 

- Оптимизиране на финансирането и 
отчитането на дейности, свързани с 
равенство между мъжете и жените в 
засегнати от конфликти условия, в 
рамките на политиката за 
сътрудничество за развитие и 
хуманитарна помощ; 

- Приоритизиране в българската 
официална помощ за развитие на 
защитата на жени и момичета в 
нестабилна и засегната от конфликти 
среда и предотвратяването и борбата 
срещу всички нарушения на правата 
на жени, в т.ч. сексуална 
експлоатация и сексуално и основано 
на пола насилие; 

- Засилване на ангажиментите за 
предотвратяване на сексуална 
експлоатация и насилие в извънредни 
ситуации; 

- Приоритизиране в рамките на 
българската ОПР на образованието на 
жени и момичета, предимно в 
засегнати от конфликти условия; 

- Взаимодействие на Национална 
стратегия за бор ба с трафика на хора 
2017 – 2021 г. и Годишна национална 
програма за предотвратяване и 
противодействие на трафика на хора 
и закрила на жертвите; 

- Взаимодействие с Националната 
стратегия в областта на миграцията, 
убежището и интеграцията 2015 - 
2020 г. и Националния план за 
действие. 
 

РАЗДЕЛ 4. ПРИОРИТИЗИРАНЕ  
 
НПД включва дейности, имащи 
отношение към приноса и участието на 
Република България в политиките и 
преговорни процеси, свързани  с Дневен 
ред „ЖМС“, както в рамките на ЕС, така и 
по отношение на ангажиментите на 
страна ни в рамките на НАТО, ООН, 
многостранни и регионални 
инициативи, включително и такива, 
свързани с контрол на въоръженията, 
неразпространението и 
разоръжаването:  
- Приоритизиране на темите включени 

в Дневен ред „ЖМС“; 

- Осъвременяване на системите за 

образование и програмите за 

подготовка и обучение; 

- Подкрепа за двустранни, регионални 

и международни инициативи, 

свързани с Дневен ред „ЖМС“. 
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НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ОТНОСНО ЖЕНИТЕ, МИРА И СИГУРНОСТТА 

/2020-2025 г./ 

1. ПРЕВЕНЦИЯ 

Мярка Дейност/и Отговорна/и 
институция/и 

Индикатор за изпълнение Период и срок 
за изпълнение 

Бюджет 

ЦЕЛ 1.1. Превенция и защита от домашно насилие   

1.1.1. Взаимодействие с  
Годишната национална 
програма за превенция и 
защита от домашно насилие 

Включване на  дейности/политики по 
Дневен ред „ЖМС“, имащи отношение 
към въпросите на превенцията и защитата 
от домашно насилие  
 

МВР, МТСП, МП, 
МОН, ДАЗД, АСП, 
МЗ, ВМА, КЗД, 
НИП, НПО 

Брой включени 
дейности/политики 

2021 г.   В рамките на 
бюджета на 
отговорните 
институции 

Изпълнение на включените 
дейности/политики по Дневен ред „ЖМС“  

МВР, МТСП, МП, 
МОН, ДАЗД, АСП, 
МЗ, ВМА, КЗД, 
НИП, НПО 

Брой изпълнени 
политики/мероприятия  

2021 – 2025 г.  В рамките на 
бюджета на 
отговорните 
институции 
 

ЦЕЛ 1.2. Превенция и защита от  насилието и злоупотребата с деца  

1.2.1. Взаимодействие с  
Годишната национална 
програма за превенция на 
насилието и злоупотребата с 
деца 
 
 
 
 
 
 
 

Включване на дейности/политики по 
Дневен ред „ЖМС“, имащи отношение 
към въпросите на  превенция на 
насилието и злоупотребата с деца 
 

ДАЗД, МП, МВР, 
МОН, МТСП, МЗ, 
МК, ММС, АСП, 
НПО 

Брой включени 
дейности/политики 

2021 г. В рамките на 
бюджета на 
отговорните 
институции 
 

Изпълнение на включените  
дейности/политики  
 

ДАЗД, МП, МВР, 
МОН, МТСП, МЗ, 
МК, ММС, АСП, 
НПО 
 

Брой изпълнени 
политики/мероприятия 

2021 – 2025 г.  В рамките на 
бюджета на 
отговорните 
институции 
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ЦЕЛ 1.3. Повишаване на информираността за принципите на равенството между жените и мъжете 

1.3.1. Повишаване 
информираността на 
обществото по въпросите на 
Дневния ред „ЖМС“, с фокус 
върху равнопоставеността на 
жените и мъжете 

Създаване на раздел „Равнопоставеност“ 
или подобен такъв в официалните 
електронни страници на отговорните 
институции  

МВнР, МО, МВР, 
МТСП, МП, МОН, 
ДАЗД, МЗ, , ММС, 
НКБТХ 
 

Създадени раздели към 
електронни страници  

2021 г.  В рамките на 
бюджета на 
отговорните 
институции 

Поддържане на раздел 
„Равнопоставеност“ или подобен такъв в 
официалните електронни страници на 
отговорните институции 
 

МВнР, МО, МВР, 
МТСП, МП, МОН, 
ДАЗД, МЗ, МК, 
ММС 

Брой качени публикации, 
съдържащи информация по 
темата, в национален и 
международен план 
 

2022 – 2025 г.  В рамките на 
бюджета на 
отговорните 
институции  

Провеждане на 
събития/обучения/проекти   с насоченост 
преодоляване на стереотипите и 
създаване на условия за водене на 
балансиран начин на живот (баланс 
между професионалния и личния живот) 
за жените и за тяхното успешно кариерно 
реализиране и активно включване на 
всички управленски нива  
 

МО, МВР, МТСП, 
МВнР, 
НВУ „Васил 
Левски“, ВА „Г.С. 
Раковски“ и ВВМУ 
“Н.Й. Вапцаров“ 
МВнР, НБУ, НПО 
 

Брой проведени 
събития/обучения 
 
Брой реализирани проекти 
 
Брой участници в 
събития/обучения/проекти 
 
Процентно участие на жени и 
мъже 
 

 2020 – 2025 г.  В рамките на 
бюджета на 
отговорните 
институции  

Изграждане на единна система за 
обобщаване на база данни за участието 
на жените и мъжете и изготвяне на 
доклади, академични 
материали/проучвания/анализи по 
Дневен ред „ЖМС“ 

МО, МВР, ВВМУ 
“Н.Й. Вапцаров“, 
НВУ „Васил 
Левски“,  
ВА „Г.С. Раковски“ 
НБУ 
 

Изградена единна система за 
обобщаване на база данни за 
участието на жените и мъжете 
 
 
Брой изготвени материали 
  

2023 г.  
 
 
 
 
2024 г.  
 

В рамките на 
бюджета на 
отговорните 
институции 

1.3.2. Противодействие на 
езика на омразата, насочен 
срещу жени и момичета 
 

Провеждане на семинари/обучения за 
правоприлагащите органи по отношение 
на престъпления от омраза, насочени 
срещу жени 

НИП, МП,МВР, 
ВКП, НПО 

Брой проведени обучения 
 
Брой участници 
 

2020 – 2025 г. В рамките на 
бюджета на 
отговорните 
институции  
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 Процентно участие на жени и 
мъже 
 

1.3.3. Укрепване на 
принципите за 
равнопоставеността на 
жените и мъжете в процесите 
за мир и сигурност 
 

Активно включване на жени-медиатори в 
програми и обучения за ненасилствено 
разрешаване на спорове и конфликти  
 
 

МО, МВР, МТСП, 
МВнР 

Брой реализирани 
обучения/програми 
 
Брой участвали жени-медиатори 
 
Брой участници в програми и 
обучения 
 
Процентно участие на жени и 
мъже 
 

2020 – 2025 г.  В рамките на 
бюджета на 
отговорните 
институции 

ЦЕЛ 1.4. Насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 

1.4.1. Взаимодействие с 
Националната стратегия за 
насърчаване на 
равнопоставеността на 
жените и мъжете  и с 
Националния план за 
действие 

Включване на дейности/политики от 
Дневен ред ЖМС в Национална стратегия 
за насърчаване на равнопоставеността на 
жените и мъжете  
 

МТСП, МТ, НОИ, 
МЗХГ, АЗ, МО, 
МВР, МВнР, 
МОСВ, ММС, МК, 
НОИ, АСП, КЗД, 
НКБТХ, ВА „Г.С. 
Раковски“, НПО 
 

Брой включени 
политики/дейности 

2020 г.  В рамките на 
бюджета на 
отговорните 
институции  
 

Включване на мерки/политики по Дневен 
ред „ЖМС“ в Националните планове за 
действие за насърчаването на 
равнопоставеността на жените и мъжете  
 

МТСП, МТ, НОИ, 
МЗХГ, АЗ, МО, 
МВР, МВнР, 
МОСВ, ММС, МК, 
НОИ, АСП, КЗД, 
НКБТХ, ВА „Г.С. 
Раковски“, НПО 
 

Брой включени политики/ 
реализирани дейности 
 
 
Брой реализирани дейности 
 
Съотношение общи и специални 
политик/дейности по 
равнопоставеността на мъжете и 
жените и въпросите на ЖМС, 

2021 г. 
 
2021 – 2025 г.  
 
 

В рамките на 
бюджета на 
отговорните 
институции 
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които отразяват приоритетите на 
Дневен ред „ЖМС“ 
 

2. УЧАСТИЕ 

Мярка Дейност/и Отговорна/и 
институция/и 

Индикатор за изпълнение Период и срок 
за изпълнение 

Бюджет 

ЦЕЛ 2.1. Участие на жени в процесите за мир и сигурност  

2.1.1. Актуализиране на 
План за действие относно 
жените, мира и сигурността в 
Министерство на отбраната  

Разработване, изпълнение, оценка и 
информиране на отговорните институции 
за План за действие относно жените, мира 
и сигурността в  МО 
 

МО, МВР Приет за изпълнение План за 
действие относно ЖМС в МО 
 

2020 г.  В рамките на 
бюджета на 
отговорните 
институции  

Включване на дейности разписани в с 
Национален план за действие относно 
жените, мира и сигурността в План за 
действие относно жените, мира и 
сигурността в МО  
 

МО, МВР Брой включени политики  
 
Брой реализирани дейности  

2021 г. 
 
2022 – 2025 г.  

В рамките на 
бюджета на 
отговорните 
институции 

ЦЕЛ 2.2. Гарантиране на равни възможности за участието на жените и мъжете в процесите на вземане на решения  

2.2.1. Насърчаване на 
равнопоставеността на 
жените и мъжете в процесите 
на вземане на решения по 
мира и сигурността 
 

Осигуряване на подкрепа и възможности 
за номиниране и назначаване на жени на 
ръководни длъжности в мисиите и 
операциите за управление на кризи и др.  
 

МО, МВР, МВнР 
 

Процентно съотношение на 
позициите заемани от  жените и 
мъжете, в различните нива на 
вземане на решение 

2020 – 2025 г. В рамките на 
бюджета на 
отговорните 
институции  

Осигуряване на подкрепа и възможности 
за повишаване на участието на жените в 
процесите за мир и сигурност 
 

МВнР, МО, МВР Брой осигурени 
подкрепи/повишени 
 
Процентно изражение на броя 
жени, участвали в процесите за 
мир и сигурност  
 

2020 - 2025 г.  
 

В рамките на 
бюджета на 
отговорните 
институции  
 

2.2.2. Гарантиране на равни Прилагане на принципа на МО, МВР, МВнР Брой и процентно съотношение  2020 – 2025 г. В рамките на 
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възможности на жените и 
мъжете в кариерното 
развитие 

равнопоставеност на жените и мъжете, 
при подбор на служители и израстване в 
кариерата в структурите на сигурността и 
отбраната 
 

на персонала на мъжете и 
жените, на всички нива  
Кариерно развитие 

бюджета на 
отговорните 
институции  

Увеличаване лидерството и участието на 
жените във всички области, свързани с 
дейности по превенция и разрешаване на 
конфликти 
 

МО, МВР, МВнР Брой и процентно участие на 
жените във всички области, 
свързани с дейности по 
превенция и разрешаване на 
конфликти 
 

2020 – 2025 г.  В рамките на 
бюджета на 
отговорните 
институции 

Подобряване на баланса между жените и 
мъжете на всички управленски нива  

МО, МВР, МВнР Поддържане на статистически 
данни с цел проследяване на 
баланса между жените и мъжете, 
на всички управленски нива 
 
 

 2020 –2025 г. В рамките на 
бюджета на 
отговорните 
институции 

Засилване на дипломатическия 
потенциал, поддържане на баланс между 
жените и мъжете на ръководни позиции в 
задгранични представителства  

МВнР Процент и пропорционално 
участие на жените , заемащи 
ръководни и управленски 
постове в структурата на 
дипломатическата служба, както 
и като ръководители на 
дипломатически мисии 
 

2020 – 2025 г. В рамките на 
бюджета на 
МВнР  
 

2.2.3. Провеждане на 
политика за балансирано 
представителство на  жените 
и мъжете  в структурите на 
международните и 
регионалните организации 

Поддържане на балансирано участие на 
жените и мъжете по отношение на 
номиниране на българските 
представители на  длъжности в 
международни и регионални организации  
 

МВнР, МО, МВР 
 

Брой и процентно съотношение  
на номинирани и назначени 
жени и мъже на висши 
политически, дипломатически 
позиции и позиции в 
национални, както и регионални 
и международни институции 
 

2020 –  2025 г. В рамките на 
бюджета на 
отговорните 
институции  
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Брой на жените-дипломати, 
военни и полицейски аташета 
към българските 
дипломатически мисии към 
НАТО, ЕС и ОССЕ 
 

2.2.4. Взаимодействие 
между Дневен ред „ЖМС“ и 
Дневен ред „Младеж, мир и 
сигурност“  
 

Провеждане на инициативи/събития с 
участие на младежи по въпросите на мира 
и сигурността  
 

ММС, МО, МВР, 
МВнР, НПО 

Брой проведени 
инициативи/събития 
 
Брой участници и процентно 
съотношение на девойки и 
младежи 
 

2022 – 2024 г.  В рамките на 
бюджета на 
отговорните 
институции  
 

ЦЕЛ 2.3. - Интегриране на равнопоставеността на жените и мъжете в образователни програми  

2.3.1. Надграждане и 
повишаване на капацитета на 
национално ниво на експерти  

Сертифициране на национални експерти в 
Центъра за изследване, изграждане и 
усъвършенстване на способности на НАТО 
за управление на кризи и реагиране на 
бедствия (Crisis Management and Disaster 
Response Centre of Excellence) 
 

MO Брой проведени обучения 
 
Процентно съотношение на 
жени-мъже в проведените 
обучения 
 
Брой сертифицирани експерти 
 

2020 – 2025 г. В рамките на 
бюджета на 
МО 

Включване на Дневен ред „ЖМС“ в 
задължителното обучение и подготовка 
на българските участници в мисии зад 
граница 

МО, МВР, НВУ 
„Васил Левски“, 
ВА „Г.С. Раковски“ 
и ВВМУ “Н.Й. 
Вапцаров“ 
 

Брой проведени обучения 
 
Процентно съотношение на 
жени-мъже в проведените 
обучения 
 
Брой участници в обучения 

 

2020 – 2025 г. В рамките на 
бюджета на 
отговорните 
институции  

Включване на темата за овластяването на 
жените и равнопоставеността на жените и 

МВнР Брой проведени обучения 
 

 2020 – 2025 г. В рамките на 
бюджета на 
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мъжете в редовните обучения на 
Дипломатическия институт в МВнР 

Процентно съотношение на 
жени-мъже в проведените 
обучения 
 
Брой участници в обучения 
 

МВнР 

Насърчаване на номинирането на жени за 
участие в програми за практическо 
обучение по теми, свързани с Дневен ред 
„ЖМС“, при равни окончателни резултати 
от проведени процедури за подбор на 
набиране на кандидати  

 

МО, МВР, МВнР, , 
НВУ „Васил 
Левски“, ВА „Г.С. 
Раковски“ и ВВМУ 
“Н.Й. Вапцаров“, 
НБУ 

Брой проведени обучения 
 
Брой участници в обучения 
 
Брой участвали жени 

2021 – 2025 г. В рамките на 
бюджета на 
отговорните 
институции  

Повишаване на капацитета на национално 
ниво на всички експерти/координатори 
по равнопоставеността на жените и 
мъжете в изпълнение на Закона за 
равнопоставеността на жените и мъжете 
 

МТСП, МО, МВнР, 
МВР, МК, МОН, 
МП 

Брой проведени обучения 
 
Брой обучени 
експерти/координатори по 
равнопоставеността на жените и 
мъжете 
 
Процентно съотношение на жени 
и мъже 
 

2020 – 2025 г.  В рамките на 
бюджета на 
отговорните 
институции  

2.3.2. Надграждане и 
повишаване на капацитета на 
ниво експерти в 
международен план  
 

Включване на Дневен ред „ЖМС“ в 
програмата на ежегодния 
квалификационен курс за обучение на 
дипломати от МВнР на Афганистан в 
Дипломатическия институт към 
министъра на външните работи на 
Република България 
 

МВнР 
 

Брой проведени обучения  
 
Брой участници в обучения 
 
Процентно съотношение на жени 
и мъже в обучения 

2021  – 2025 г.  В рамките на 
бюджета на 
МВнР 
 

3. ЗАКРИЛА 
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Мярка Дейност/и Отговорна/и 
институция/и 

Индикатор за изпълнение Период и срок 
за изпълнение 

Бюджет 

ЦЕЛ 3.1. Защита на правата на жените и момичетата по време на въоръжен конфликт и в процеса на следконфликтно възстановяване и предотвратяване на 
всички форми на насилие спрямо жени и момичета 

3.1.1  Повишаване на 
осведомеността на 
обществото по отношение на: 
защитата на правата на 
жените и момичетата по 
време на въоръжен конфликт; 
в процесите на 
следконфликтно 
възстановяване; 
предотвратяване на всички 
форми на насилие спрямо 
жени и момичета 

Провеждане на обучение на участниците 
в мисии и операции зад граница по 
различни аспекти на трафика на жени с 
цел сексуална или друга експлоатация 
след приемането на Националната 
програма за предотвратяване и 
противодействие на трафика на хора и 
закрила на жертвите за 2020 г.  
 

МВР, МО, НКБТХ Брой проведени обучения  
 
Брой участници в обучения 
 
Процентно съотношение на жени 
и мъже  

 2020 – 2025 г.  В рамките на 
бюджета на 
отговорните 
институции  
 

Предоставяне на адекватна помощ на 
жени, жертви на насилие, включително по 
време на конфликт и следконфликтно 
възстановяване, като част от програмите 
за хуманитарна помощ и в сътрудничество 
с международни и регионални 
организации, включително чрез 
осигуряване на достъп до здравна грижа и 
психологическа подкрепа в зависимост от 
статута и регламентите на законовата и 
подзаконовата нормативна уредба в 
системата на здравеопазването 

 

МЗ, НЗОК, ДАБ, 
БЧК, МВнР 

  

Предоставяне на хуманитарна 
помощ,  отчитайки специфични 
потребности на жените  
 
  

2020 – 2025 г. В рамките на 
бюджета на 
отговорните 
институции  

Поддържане на гореща телефонна линия  
 
 

МО, МВР 

 

Брой регистрирани сигнали  
 
Процентно съотношение на 
подадени сигнали от жени и 
мъже 
 

2020 –2025 г. В рамките на 
бюджета на 
отговорните 
институции  
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Изпълнение на Плана за действие по 
поетите ангажименти по призива за 
действие за защита от насилие, 
основаващо се на пола, в извънредни 
ситуации 
 

МВнР  Многостранни, регионални и 
двустранни проведени срещи, на 
които темата е обсъдена  
 
Актуализиране на 
Средносрочната програма за 
помощ за развитие и 
хуманитарна помощ  
 
Брой публикации, свързани с  
Дневен ред „ЖМС“  
 

2020 – 2025 г.  В рамките на 
бюджета на 
МВнР  
 

Провеждане на обучения за превенция на 
насилието срещу жени и момичета 

МВР, МЗ, МО, 
НПО  
 

Брой проведени обучения 
 
Брой обучени участници 
 
Процентно съотношение на жени 
и мъже  
 

2020 – 2025 г. В рамките на 
бюджета на 
отговорните 
институции  
 

3.1.2. Оптимизиране на 
финансирането и отчитането 
на дейности, свързани с 
равенство между мъжете и 
жените в засегнати от 
конфликти условия, в рамките 
на политиката за 
сътрудничество за развитие и 
хуманитарна помощ 
 

Анализ на досегашните дейности и 
предоставено финансиране с цел 
натрупване на изходни данни и създаване 
на определени принципи на финансиране 
на дейностите по линия на Дневен ред 
„ЖМС“  
 

МВнР Извършен анализ 
  
Стойност на предоставено 
финансиране (приравнена към 
евро) 
 
Определяне на процентно 
пропорционално увеличение 
 

2022 г. 
 
2020 - 2025 г. 

В рамките на 
бюджета на 
МВнР 
 

Увеличаване на дяла на българската ОПР, 
предназначена за засилване на участието 
и лидерството (ръководната роля) на 
жените в изграждането и укрепването на 
международния мир и сигурност 

МВнР  Определяне на процентно 
пропорционално увеличение 

2020 – 2025 г. В рамките на 
бюджета на 
МВнР 
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Осигуряване на адекватен български 
принос в изпълнението на ЦУР 5 
„Постигане на равенство между половете 
и овластяване на всички жени и девойки“ 
и ЦУР 16 „Насърчаване на мирни и 
приобщаващи общества за устойчиво 
развитие, осигуряване на достъп до 
правосъдие за всеки и изграждане на 
ефективни, отговорни и приобщаващи 
институции на всички нива“ от Програма 
на ООН за устойчиво развитие до 2030 г.  
 

МВнР Осигурен принос 2020 – 2025 г. В рамките на 
бюджета 

3.1.3. Приоритизиране в 
българската ОПР на защитата 
на жени и момичета в 
нестабилна и засегната от 
конфликти среда и 
предотвратяването и борбата 
срещу всички нарушения на 
правата на жени, в т.ч. 
сексуална експлоатация и 
сексуално и основано на пола 
насилие 
 

Увеличаване на финансовата подкрепа в 
рамките на ОПР за програми и 
инициативи, насочени към осигуряване на 
равенство между жените и мъжете и 
защита на жените и момичетата в 
кризисни условия и реагиране и 
предотвратяване на основано на пола 
насилие 
 
 

МВнР  Брой одобрени проекти 
 
Брой реализирани проекти 
 
Процентно съотношение на 
увеличената финансова 
подкрепа 
 

2020 –  2025 г. В рамките на 
бюджета на 
МВнР 

Отчитане на специфичните нужди на 
жените и момичетата в проектните 
фишове за отпускане на помощ за 
развитие и хуманитарна помощ  
 

МВнР Брой одобрени проекти, при 
отчитане на специфични нужди 
на жени и момичета 

2020 – 2025 г.  В рамките на 
бюджета на 
МВнР 

3.1.4. Засилване на 
ангажиментите за 
предотвратяване на сексуална 
експлоатация и насилие в 
извънредни ситуации 

Подкрепа за препоръка на Комитета по 
помощта за развитие към ОИСР за 
предотвратяване на сексуалната 
експлоатация и насилие и сексуалния 
тормоз в сферата на сътрудничеството за 

МВнР, МВР, МО Присъединяване към препоръка 
на Комитета по помощта за 
развитие към ОИСР за 
предотвратяване на сексуалната 
експлоатация и насилие и 

2020 г.  В рамките на 
бюджета на 
отговорните 
институции 
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 развитие и хуманитарната помощ 
 

сексуалния тормоз в сферата на 
сътрудничеството за развитие и 
хуманитарната помощ 
 

3.1.5. Приоритизиране в 
рамките на българската ОПР 
на образованието на жени и 
момичета, предимно в 
засегнати от конфликти 
условия 
 

Увеличаване на финансирането, 
предназначено за образование на жени и 
момичета с приоритет образование в 
условия на извънредни ситуации и 
продължителни кризи 

МВнР Поддържане на статистка по 
отношение на процентен дял от  
ОПР за изпълнение на проекти и 
целеви доброволни вноски за 
международни организации и 
инициативи, свързани с 
образованието на жени и 
момичета 
 
Увеличено финансиране 
 

2020 – 2025 г.  В рамките на 
бюджета на 
МВнР 

ЦЕЛ 3.2. Борба с трафика на хора  

3.2.1. Взаимодействие на 
Национална стратегия за  
борба с трафика на хора 2017 
– 2021 г. и Годишна 
национална програма за 
предотвратяване и 
противодействие на трафика 
на хора и закрила на жертвите  

Включване на политиките по Дневен ред 
„ЖМС“, имащи отношение към 
противодействие на трафика на хора и 
закрила на жертвите 
 

НКБТХ, МКБТХ, 
МВР, ВКП, МВнР, 
ДАЗД, АСП, НПО 

Реализирани дейности по 
Национална програма за 
противодействие на трафика на 
хора и закрила на жертвите  

2022 – 2025 г.  В рамките на 
бюджета на 
отговорните 
институции  
 

Предоставяне на специализирани услуги 
за жертви на трафик на хора с цел 
сексуална или друга експлоатация  
 

НКБТХ, МКБТХ, 
МВР, ВКП, МВнР, 
ДАЗД, АСП, НПО 

Брой лица получили подкрепа в 
специализирани услуги за 
жертви на трафик на хора към 
НКБТХ 
 

2020 – 2025 г. В рамките на 
бюджета на 
отговорните 
институции  
 

ЦЕЛ 3.3. Предоставяне на услуги в областта на миграцията, убежището и интеграцията  

3.3.1. Взаимодействие с 
Националната стратегия в 
областта на миграцията, 
убежището и интеграцията 
2015 - 2020 г. и Националния 
план за действие 

Включване на Дневен ред „ЖМС“, имащи 
отношение към миграцията , убежището и 
интеграцията за следващ период 
Национална стратегия в областта на 
миграцията, убежището и интеграцията  

МВР, МВнР, ДАНС, 
ДАБ, ДАБЧ, ДАЗД, 
НКБТХ, КЗД, НСИ, 
НПО 

Брой включени политики в 
Национална стратегия в областта 
на миграцията, убежището и 
интеграцията за периода 2021-
2026 г. , която отразява 
приоритетите на Дневен ред 

2021 г.  В рамките на 
бюджета на 
отговорните 
институции  
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„ЖМС“ 
 

Осъществяване на специфични дейности, 
които подпомагат предоставянето на 
необходимата грижа и успешното 
интегриране в обществото на жени и 
момичета, търсещи или получили 
международна закрила 
  

МВР, МВнР, 
МТСП, ДАНС, ДАБ, 
ДАБЧ, ДАЗД, 
НКБТХ, КЗД, НСИ, 
НПО  

Брой реализирани дейности  
 
Съотношение общи и специални 
политик/дейности по 
равнопоставеността на мъжете и 
жените и приоритетите на 
Дневен ред „ЖМС“ 
 

2021 – 2025 г.  В рамките на 
бюджета на 
отговорните 
институции  
 

4. ПРИОРИТИЗИРАНЕ 

Мярка Дейност/и Отговорна/и 
институция/и 

Индикатор за изпълнение Период и срок 
за изпълнение 

Бюджет 

ЦЕЛ 4.1. – Приоритизиране на Дневен ред „Жени, мир и сигурност“ 

4.1.1 Приоритизиране на 
темите включени в Дневен 
ред „ЖМС“  

Активно участие в регионални и 
многостранни инициативи относно 
Дневен ред „ЖМС“, включително в: 

- Изпълнението на Ангажимент 
2025 г. относно включването на 
жените в мирните процеси, към 
който Република България се 
присъедини в рамките на 74-тата 
сесия на Общото събрание на 
ООН;  

- Неформалната Работна група на ЕС 
по Жени, мир и сигурност; 

- Мрежа за обмен на информация 
относно въпросите на равенството 
между половете и изпълнението 
на резолюция 1325 на СС на ООН 
за жените, мира и сигурността в 
заседания на Комитета по 
политика и сигурност (КОПС); 

МВнР, МО, МВР Брой лица за контакт по темата, 
процентно съотношение жени-
мъже 
 
Брой лица пряко ангажирани по 
въпросите на 
равнопоставеността, разписани в 
техните длъжностни 
характеристики 
 
 

2020 – 2025 г. В рамките на 
бюджета на 
отговорните 
институции  
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- Мрежата на националните 
координатори относно жените, 
мира и сигурността; 

- Групата на приятелите на ЖМС и 
неформалната експертна група на 
ООН; 

- Дейности на НАТО по политиката 
за жените, мира и сигурността, 
политиката за превенция и 
отговор при сексуална 
експлоатация и насилие и 
политиката за равнопоставеност 
на половете 

Провеждане на разяснителни кампании, 
инициативи, събития и др., свързани с 
правата на жените и момичетата, 
равнопоставеност, Дневен ред „ЖМС“  
 

МО, МВР, МТСП, 
МВнР, МП, НВУ 
„Васил Левски“, 
ВА „Г.С. Раковски“ 
и ВВМУ “Н.Й. 
Вапцаров“ 
МВнР, НБУ, НПО 
 

Брой проведени събития, 
кампании, предприети 
инициативи 

2020 – 2025 г.   В рамките на 
бюджета на 
отговорните 
институции 

Провеждане на социологическо 
проучване за осведомеността по темите 
свързани с Дневен ред „ЖМС“ 
 

НСИ, МО, МВнР, 
НПО 
 

Проведено социологическо 
проучване относно ръст на 
осведоменост разпределен по 
признак пол и възраст 
 

2022 г.   В рамките на 
бюджета на 
отговорните 
институции  
 

Провеждане на публични лекции, кръгли 
маси, семинари, интервюта във връзка с 
отбелязването на  20-та годишнина от 
приемането на Резолюция 1325 на СС на 
ООН през 2020 г.  
 

МО, МВР, МВнР, 
НВУ „Васил 
Левски“, ВА „Г.С. 
Раковски“ и ВВМУ 
“Н.Й. Вапцаров“, 
НБУ, НПО 
 

Брой проведени публични 
лекции, кръгли маси, семинари, 
интервюта и др. 

2020 г.  В рамките на 
бюджета на 
отговорните 
институции  
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ЦЕЛ 4.2. Обучение  

4.2.1. Осъвременяване на 
системите за образование и 
програмите за подготовка и 
обучение  
 

Включване на Дневен ред „ЖМС“ като 
елемент от учебната програма в 
специалностите, свързани със сигурност и 
отбрана 

МО, МВР  
 

Брой проведени обучения 
 
Брой обучени участници по 
признак пол 
 

2020 – 2025 г.   В рамките на 
бюджета на 
отговорните 
институции  
 

Включване на  Дневен ред „ЖМС“ в 
процеса на преглед на националното 
законодателство с международните 
актове в областта на международното 
хуманитарно право, в рамките на 
експертна работна група към Национален 
комитет по международно хуманитарно 
право  

МВнР Изготвен Националния доклад 
относно съответствието на 
българското национално 
законодателство с 
международните ангажименти, 
поети от страна на Република 
България в областта на 
международното хуманитарно 
право 

2021-2025 г. В рамките на 
бюджета на 
МВнР 

ЦЕЛ 4.3. - Укрепване на Дневен ред „Жени, мир и сигурност“ чрез участие в международни дейности/инициативи за изпълнение на Дневен ред „Жени, мир и 
сигурност“ 

4.3.1. Подкрепа за 
двустранни, регионални и 
международни инициативи, 
свързани с Дневен ред „ЖМС“ 

Участие в двустранни, регионални, 
международни инициативи, които 
включват специално внимание по 
проблемите на Дневен ред „ЖМС“ 
 

МО, МВнР, МВР Брой инициативи, в които 
Република България участва  
 
 

2020 – 2025 г. В рамките на 
бюджета на 
отговорните 
институции  
 

Подкрепа на въпросите на 
равнопоставеността и Дневен ред  „ЖМС“ 
във форматите на ЕС и ООН в рамките на 
настоящото членство на Република 
България в Съвета по правата на човека, 
за периода 2019-2021 г.  
 

МВнР Брой подкрепени инициативи 2020 – 2021 г.  В рамките на 
бюджет на 
МВнР 

Включване и отчитане на въпросите на 
равнопоставеността и Дневен ред  „ЖМС“ 
в рамките на Универсалния периодичен 
преглед пред Съвета по правата на човека 

МВнР Брой изпълнени препоръки  
 
Брой дадени препоръки   

 2020 – 2025 г. В рамките на 
бюджета на 
МВнР 
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Подкрепа за инициативи, свързани с 
равнопоставеността и Дневен ред „ЖМС“ 
в рамките на Комисията по положението 
на жените към ООН 
 

МВнР, МТСП Брой подкрепени инициативи   2020 – 2025 г. В рамките на 
бюджет на 
отговорните 
институции  

Насърчаване на прилагането на 
принципите на Дневен ред „ЖМС“ в 
различни формати, механизми и 
инициативи за регионално 
сътрудничество в ЮИЕ и Черноморския 
регион 
 

МВнР Брой подкрепени инициативи 2020-2025 г. В рамките на 
бюджета на 
МВнР 

Насърчаване на прилагането на 
принципите на Дневен ред „ЖМС“ по 
въпросите, свързани с контрол на 
въоръженията, неразпространението и 
разоръжаването в рамките на регионални 
и многостранни инициативи по темата  
 

МВнР Брой подкрепени инициативи  2020-2025 г. В рамките на 
бюджета на 
МВнР 

Подкрепа за участие на женски 
организации и защитници на правата на 
жените, които работят в условия на 
конфликт/и или в предотвратяване на 
конфликти, противодействие на 
насилствения екстремизъм, мирни 
преговори и изграждане на мир, 
хуманитарни действия и програми за 
развитие, включително и в и приноса на 
Мрежи на жени медиатори  в мирни 
процеси и преговори, включително чрез 
включване на български жени-медиатори  
 

МО, МВР, МВнР Брой подкрепени женски 
организации и защитници на 
правата на жените 
 
Брой жени-медиатори  
 
 

2020 –2025 г. В рамките на 
бюджета на 
отговорните 
институции  
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