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Въведение 
 

 

Осмислянето на ролята на жените в съвременната 

журналистика ни изправя пред няколко парадокса. От една 

страна в световен мащаб само една трета от щатните 

сътрудници в изследваните медии са жени, като в едва 27% 

най-високите ръководни позиции са заети от жени, сочат 

данни на International Women’s Media Foundation от 2011. На 

този фон България прави впечатление като страна с 

изключително висок брой на жени в журналистиката медиите, 

като на ниво репортери те са 64%, а на най-високите 

ръководни позиции - почти 54%. 

 

Доминиращото присъствие на жени по всички нива на 

редакционните йерархии у нас обаче не води до видимо 

подобряване на условията за женски труд. Журналистките 

традиционно заемат по-ниско платени работни места в 

професията. Те са обект на редакционен и работодателски 

натиск, понасят влошаващи се условия на труд, с по-ниски 

перспективи за растеж. 

 

Друг парадокс е, че въпреки силната феминизация на 

професията у нас, проблемите, интересите и правата на жените 

не са представени осезаемо в медийното съдържание. В много 

случаи те се обвързват и подчиняват на патриархални, 

традиционни и откровено мачистки културни стереотипи, 

докато феминистки гледни точки са рядкост. Видно е, че 

журналистките и останалите жени в медиите трудно отстояват 

правата си, както в професионалното ежедневие, така и в 

съдържанието, което създават. 
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За съжаление, много жени активно допринасят за това 

състояние в работата си като журналистки и лидери на 

мнение. Съзнателно или не, те се примиряват със статуквото в 

професионалната среда и насаждат търпимост към 

множествената дискриминация и маргинализация на жените. 

По този начин жените се превръщат не само в жертви, но и в 

изпълнители на тази дискриминация. 

 

Фондация „БлуЛинк“ се натъкна на тези парадокси при 

опитите си да подпомогне етичната журналистика в обществен 

интерес, като част от изпълнението на идеалните си цели за 

укрепване на гражданското общество, демокрацията и 

европейските ценности. В рамките на пилотен проект, наречен 

“Журналистика от жените за жените“ и финансиран от 

Българския фонд за жените (БФЖ), “БлуЛинк” предприе първи 

стъпки за преодоляване на дискриминационните стереотипи 

спрямо жените в журналистическата практика и в медийното 

съдържание. Първата сред тях бе към разширяване на 

разбирането за процесите и състоянието на женското участие 

в журналистиката и медиите. Втората даде практическа 

възможност на жени да развият своя потенциал в сферата на 

независимата журналистика в обществен интерес. Третата 

стъпка включи информиране на участнички в проекта по 

проблемите и предизвикателствата пред жените, и 

ангажирането им като авторки на журналистически 

разработки по тях. 

 

Повишаването на броя на задълбочени журналистически 

текстове по различни проблеми, които засягат жените, и 

разработени от жени, е нужно за осъществяването на градивна 

обществена дискусия по тези теми. Ето защо виртуалната 

редакция на сп. “Евромегдан” възложи и помести 
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журналистически материали по широк спектър от теми: от 

домашното насилие и насилието на честта до икономическата 

дискриминация на жените и проблеми пред реализацията им в 

сфери, смятани за традиционно “мъжки”. „Евромегдан“ е 

електронно издание за журналистика в обществен интерес на 

фондация „БлуЛинк“. 

 

Настоящото издание съдържа резултатите от аналитичната и 

практическа работа на „БлуЛинк“ в пресечната област между 

журналистика в обществен интерес и правата на жените, както  
и две от журналистическите разработки, реализирани в 

рамките на проекта „Журналистика от жените за жените“. Като 

израз на осмисляне на проблема за женската 

неравнопоставеност, в публикацията целенасочено е 

използван женски граматичен род за професиите на жени. 
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Част I. Жени и журналистика 
 

 

Аналитичната и изследователска работа на фондация 

„БлуЛинк“, извършена през 2017 – 2018 г. в рамките на проект 

„Журналистика от жените за жените“, включва: преглед на 

журналистически и научни източници по специфичните 

професионални проблеми на жените в медиите; съставяне на 

фокус група от действащи журналисти, преподаватели по 

журналистика, експерти и изследователи на правата на жените 

в медиите; и провеждане на модерирана научна и 

професионална дискусия около кръгла маса под надслов 

“Жени и журналистика”. В тази част на изданието са описани 

извършените научни и аналитични действия и резултатите от 

тях. 

 

Дискусията “Жени и журналистика“ се проведе на 12 октомври 

2017 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация 

(ФЖМК) на Софийския университет “Св. Климент Охридски“. 

Участие в дискусията взеха: доц. д-р Мария Попова, проф. д-р 

Мария Нейкова, проф. д-р Здравка Константинова и доц. д-р 

Луливера Кръстева, преподавателки във Факултета по 

журналистика и масова комуникация; Николета Даскалова, 

сътрудник във фондация “Медийна демокрация”; гл. ас. д-р 

Ружа Смилова, Програмен директор на Център за либерални 

стратегии и преподавател в катедра „Политология“ на СУ; 

Гергана Куцева, Директор “Развитие и комуникации“ в БФЖ; 

Мария Черешева, журналистка в изданието Balkan Insight; 

Светла Енчева, специалист по човешки права и автор на 

“Неуютен блог”; и д-р Павел Антонов, управляващ редактор на 

“БлуЛинк”. Дискусията модерира Велина Бaрова, журналистка 

и координатор на проекта. 
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Участниците в кръглата маса изложиха експертни данни, както 

и лични наблюдения и преживявания по многостранните 

проблеми на журналистките, като се фокусираха върху 

проблемите на жените в редакциите и професионалната среда, 

предимствата, които имат, и предизвикателствата, пред които 

се изправят, образа на жените журналистки в обществото, 

отразяването на проблемите и правата на жените в медийното 

съдържание и възможностите за преодоляване на проблемите 

в тези сфери. По-долу синтезираме основните проблеми, 

повдигнати от участниците по време на дискусията, техния 

анализ и възможните решения, които виждат. 
 
 
 

 

Феминизирана професия. Ролята на жените в 
редакциите и професионалната среда 
 
 

Изследване на Асоциацията на Европейските журналисти - 

България (АЕЖ) и фондация “Медийна демокрация” (ФМД) от 

2017 г. за състоянието на журналистическата професия у нас 

включва мненията на 30 журналисти и журналистки на 

различна възраст, от различни населени места, с различен 

профил и професионален опит, но обединени в мисленето си за 

една от характеристиките на професията. “Консенсусно беше 

мнението, при всички интервюирани, че професията е 

грандиозно феминизирана”, отбелязва Николета Даскалова, 

един от авторите на изследването. Макар че са наблюдавани и 

някои редакции, в които има баланс между двата пола или 

които са доминирани от мъже, те се приемат по-скоро като 

изключение. Отношението към феминизацията на професията 

минава от безразличие, през съжаление и ирония. 
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Докато жените си обясняват силната феминизация на 

журналистическата професия с ниското заплащане, мъже 

предлагат алтернативни интерпретации, като например 

“защото жените сте май малко по-адаптивни психически” или 

че “за жените професията е по-приятна, по-лесно я 

възприемат”, цитира Даскалова. 

 

Мария Попова търси причините за големия брой на жените в 

редакциите, у нас и по света, във въвеждането на 

професионалното образование по журналистика, започнало в 

САЩ и след това е Европа в края на 19 век и началото на 20 век. 

“Докато в началото студентките по журналистика са били 

около 15%, още в средата на 20 век те са 60-70% от 

студентите”, допълва Попова. Според Даскалова, 

съотношението между половете в специалностите, които 

подготвят кадри за журналистическата професия вероятно 

също е сред факторите, които водят до големия брой на 

жените в професията. 

 

Попова потвърждава световната тенденция преподавателите 

по журналистика да обучават голям брой жени. По същата 

световна тенденция обаче възможностите им за реализация 

след това са по-малки. Жените в професията се сблъскват с 

огромно количество пренебрежение към възможностите им на 

подготвени специалисти и с предразсъдъци, които ги насочват 

предимно към области, смятани за типично женски. 

 

Условно разделение на ресорите между мъже и жени 

наблюдава и Николета Даскалова. За “мъжки” се смятат 

спортът и международната политика, а теми като светски 

новини, клюки и здравеопазване се считат за “женски” ресори. 

Вътрешна политика, икономика, криминални новини се 

покриват и от двата пола, обобщава експертката. 
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По-големият проблем, с който се сблъскват жените, са 

предразсъдъците в рамките на редакцията, които пречат на 

кариерното им развитие. Мария Попова цитира изследвания от 

началото на 20 век, според които “жената не може да работи  
в студ и пек и не може да работи във всякакъв вид условия”. 

Тъй като ролята ѝ трябва да е свързана с поддържането на 

семейство, не може да работи 24 часа в денонощието, 7 дни в 

седмицата, какъвто е ритъмът на работа, особено при онлайн 

медиите. “Това се явява предимство при жени, които искат да 

работят в социалните медии от типа на блоговете или да 

поддържат собствени сайтове, защото им позволява да търсят 

по-гъвкаво работно време и по-свободно да избират темите, по 

които да работят”, допълва Попова. 

 

Експертката обръща внимание и на по-сериозните възрастови 

ограничения, пред които са изправени жените в професията. 

Ако в телевизията на 37-38 години трябва да “слязат от екран”, 

защото вече не са достатъчно “свежи”, мъжете могат да 

продължат с кариерата си с 10-15 години по-дълго. 

 

Ниско платените позиции в професията са заемани и от двата 

пола, смята Даскалова. Павел Антонов описа разлика в 

отношението към този проблем между мъжете и жените, на 

която се натъкнал в началото на кариерата си, като главен 

редактор в Нова телевизия през 1990-те години. “Тогава имаше 

страшно ниски заплати, обаче мъжете по-малко се оплакваха. 

Направи ми впечатление, че има мъже, които се оплакват един 

път, а на втория път напускат. Докато жените си говорят 

постоянно помежду си, оплакват се на шефовете, тежко им е, 

обаче стоят и си пазят позицията.” 
 
 
 

 

13 



Когато става дума за заплащане, широкоразпространена е 

практиката журналистите да получават минимална заплата, а 

останалата част от възнаграждението има да се изплаща като 

хонорар, разказва Мария Черешева. “Някои от колежките бяха 

споделили, че в някаква степен работодателите им проявяват 

разбиране и когато забременеят, могат да се уговорят да им 

променят осигуровките, поне за периода до майчинство - като 

компенсация за това, че са се съгласили да работят при такива 

условия.” Подобни договорки обаче не могат да компенсират 

напълно жените и да им осигурят достатъчно добри доходи в 

периода на майчинството и това може да е една от причините 

някои от жените “да не се впускат в авантюрата да раждат деца 

и да създават семейства”, смята Черешева. 

 

Според изследването на АЕЖ и ФМД, “семейството се оказва 

авантюра, която може да застраши професионалната 

реализация” на жените, допълва Даскалова. Респондентка от 

една от големите медии казала: “Виж, има трийсет репортери, 

двайсет и няколко са жени, всички са на около 30-годишна 

възраст, само две имат деца, замисли се защо”. Според 

Даскалова, друг сериозен проблем е начинът, по който се 

отразява интензивният и изтощаващ ритъм на работа на 

журналистките в личния им живот. Всички споделят, че имат 

твърде малко свободно време, но за жените се оказва по-

трудно да поддържат семейства. Около една четвърт от 

жените в изселването се представят като “самотници”, без 

семейства, деца и личен живот. “Това ми се струва много 

болезнено преживяване на тази феминизация,” заключи 

изследователката. 
 
 
 
 
 
 

 

14 



Двете страни на монетата. Предимства и 

предизвикателства пред журналистките 
 
 

В ранните години на професионалния си опит като репортер 

Павел Антонов работи в силно феминизиран екип с жени, 

както на ръководния пост, така и в приеманите за престижни 

ресори. “Тези жени ме превъзхождаха във всяко едно 

отношение. Тогава си дадох сметка, че не мога да се 

конкурирам с тях.” По думите му, неговите колежки са били не 

само по-опитни професионалистки, но и много по-лесно са 

успявали да общуват с политици и да осигуряват източници за 

своите журналистически материали. “Нямаше никакво 

усещане, че жените нямат сила в професията”, спомня си 

Антонов. 

 

Николета Даскалова потвърждава, че и днес жените нямат 

усещането за целенасочена дискриминация спрямо тях в 

журналистическата професия. Проблемите, които разпознават, 

са свързани с манталитета и културата в обществото. На фона 

на усещането за сила и професионално превъзходство, 

журналистките често са потискани или изложени на натиск 

заради свои позиции, смятат експертите. Според Ружа Смилова, 

женските гласове в социалните медии са особено заглушени, 

като липсата им се усеща особено по отношение политически 

въпроси. Толерантността към различна и непопулярна 

позиция от страна на потребителите на социалните медии е 

много по-малка, ако тя е изложена от жена, отбеляза Смилова. 
 

 

Негативно отношение към журналистическата работа, 

основано на пола, многократно е усещала и блогърката Светла 

Енчева в личния си опит: “Когато има критики към нещо, 
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което съм написала, те не са толкова съдържателни, колкото са 

свързани с пола и сексуалния ми живот”. Критичното 

отношение към работата на мъжете журналисти съвсем не се 

изразява по същия начин: “Когато някой не е съгласен с нещо, 

което е казал Карбовски, коментира ли се дали Карбовски е 

красив?”, риторично пита Енчева. Споделя, че външният ѝ вид 

често е бил повод за дебати между читатели на текстовете ѝ, 

измествайки темата на публикацията. 

 

Когато читателите не са съгласни с позиция в 

журналистически текст е много по-лесно критиката да се 

изрази чрез сексуални коментари, смята Мария Черешева. 

Самата тя е била обект на натиск, като е използван факта, че е 

жена. След като отразява за германска телевизия история за 

терорист, който е бил на българска територия, в някои 

български медии излиза невярна информация, която лично 

обвързва журналистката със същия терорист. “Когато работиш 

по обществено важни теми, могат да те атакуват по всякакви 

начини, но когато си жена, може да се добавят и сексуални 

признаци.” Освен че обвързват името ѝ с напълно неверни 

факти, фалшивите новини излагат Черешева и на вълна от 

онлайн тормоз чрез лични съобщения в социалните мрежи. 
 

 

Път към промяна 
 
 

Според Мария Попова за да се подобри средата за жените в 

журналистическата професия е необходима промяна в самото 

обществото, което все още възприемаме като патриархално, 

както и в начина, по който хората възприемат себе си и ролите 

си през пола. Докато жената на ръководен пост се свързва с 

черти като гъвкавост, диалогичност, балансираност, умение да 
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решава проблеми, мъжът се асоциира със сила, уважение и 

респект, коментира Попова. 

 

Преди да бъде изпълнена нелеката задача да се промени 

характерът на обществото, има конкретни стъпки, чрез които 

може да се подобри положението на жените в медиите, смятат 

експертките. Сред тях посочват възможността за колективни 

трудови договори, които да дават по-голяма сигурност на 

работещите журналистки - не само в обществените, но и 

частните медии. Според Николета Даскалова обаче нагласите в 

гилдията по отношение на по-широк синдикален принцип са 

много противоречиви. Докато се признава необходимостта от 

синдикат в двете обществени медии, частният сектор помни 

примери от 90-те години, когато опитът за създаване на 

вътрешни синдикати водят до масови уволнения. “Тези 

примери се помнят и това може би стои като “страхова 

бариера”, обобщава Даскалова, като допълва, че на този фон 

сред младите журналисти и журналистки все повече се налага 

мисленето, че всичко зависи само от тях самите и от личните 

им качества, а не от средата около тях. 

 

Проблемите в самата медийна среда у нас, условията, в които 

работят журналистите, и имиджа на журналистиката в 

обществото, няма как да не се отразят и върху жените в 

професията, коментира Черешева. Според нея, общият образ на 

журналистиката у нас е негативен, в очите на обществото 

журналистите са зависими и платени, но за тези представи до 

някаква степен носят вина и самите журналисти. “Може би 

поради феминизацията на професията, жената е събирателен 

образ на журналистиката”, а в обществото се налагат образите 

на “държачки на микрофон” и “скърцащи със зъби 

журналистки”. 
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За положителна промяна на средата е важно да бъдат 

въвлечени и младите журналистки, категорична е Черешева. 

“Важно е да знаят, че не са просто канал за предаване на 

информация, а човешко същество, което има своите права.” 

Самата тя става свидетел на недопустимо отношение и груби 

сексуални коментари към журналистка по време на 

пресконференция, която не получава нито колегиална, нито 

човешка подкрепа от останалите журналисти и журналистки. 

“В залата имаше смях. (...) Това е един пример за това какво 

представлява средата в момента и самите жени имаме огромен 

принос за това да е така”, заключва Черешева. 

 

В професия с огромно въздействие върху формирането на 

обществените нагласи, журналистите трябва да полагат 

особени усилия и да реагират, когато станат свидетели на 

подобни недопустими ситуации. “Вярно, че това е проблем 

навсякъде другаде, но поне ни бива да го правим приемлив 

модел за поведение на пресконференции или на живо по 

телевизията”, призовава Павел Антонов. 

 

“До такава степен сме свикнали, че журналистиката отразява, 

че сме забравили, че тя в не по-малка степен създава реалност”, 

заявява Светла Енчева и напомня, че светът се променя и чрез 

посланията, които излъчват медиите. Вярва, че ако съществува 

ядро от критични медии, които отговорно и задълбочено 

отразяват проблемите на жените и проявяват уважително 

отношение към жените в собствените си редакционни 

колективи, със сигурност ще има положителна промяна и в 

цялостното отношение към жените у нас. 
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Разказвачки и героини. Отразяване на женски теми 
и проблеми в медиите 
 
 

На фона на силно феминизираната журналистическа професия  
у нас, експертите посочват редица проблеми в присъствието на 

жените в журналистическото съдържание. В новините често 

липсва т. нар. женска перспектива към новините и събитията. 

Проблемите на жените трудно намират място в медийното 

съдържание, а то често е свързано с теми, които се отнасят до 

мъжете или са разказни от мъже като източници на 

информация, коментира Мария Попова. Според Ружа Смилова, 

отсъствието на жените в медийното съдържание се вижда най-

ясно при отразяване на джендър аспектите на участието на 

жените в политиката. Докато т. нар. женски теми често се 

пречупват през погледа на специализирани женски издания, в 

останалата част от медиите рядко присъстват материали по 

проблеми на жените, включително и истории на успели жени, 

допълва Луливера Кръстева. 

 

“Защо в професията работят предимно млади жени, а в 

медиите ги няма проблемите на младите и на жените”, 

риторично пита Здравка Константинова, като дава 

изключително критична оценка на текстовете, предаванията и 

рубриките в електронните медии, посветени на жените. “Те са 

унизително еднакви и на ниско равнище. Разбира се, това е 

част от общия процес в нашите медии, в които с немного 

изключения, за разлика от градивните традиции в нашата 

журналистика, маргинализират, а не модернизират. Това се 

отнася и за женската ни преса, дори тази, която привнася 

чуждестранни модели. По-голямата част от нашата женска 

преса представлява всъщност каталози за реклами.” 
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Клишета за съдържанието, адресирано към различните 

полове, се налагат именно чрез западни формати, смята 

Николета Даскалова. С навлизането на рекламите, през 90-те 

години за “женски” се смятат темите, свързани с поддържането 

на дома и лайфстайла. 

 

Сред всички над 10 270 периодични издания, излизали у нас до 

1944 г. се срещат някои от най-големите български 

журналистки и впечатляващи журналистически модели, 

отбелязва Константинова. Сред периодичните издания, 

специализирани в областта на женската преса от този период 

се вижда, че може да има успешен пазарен модел със 

стойностна журналистика по женски теми. До 9 септември 

1944 г. най-печеливша е именно женската преса с успешни 

примери като печатния орган на Българския женски съюз, в. 

“Женски глас”. 

 

Константинова е категорична, че един от успешните модели за 

стойностна журналистика от българската история, които 

могат да бъдат приложени и днес, е именно женската 

периодика, която се посвещава на каузи, печели аудитория 

чрез тях и стъпка по стъпка успява да постига целите им. 
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Част II. Журналистика от жените за жените 
 

В рамките на проект “Журналистика от жените за жените” в 

електронното издание за журналистка в обществен интерес на 

фондация “БлуЛинк” – “Евромегдан”, бяха публикувани серия 

от журналистически материали по различни проблеми, които 

засягат жените у нас. 

 
В настоящото издание са приложени два журналистически 

материала, които разглеждат предизвикателствата пред които 

се изправят жените по пътя към професионалната им 

реализация. 
 
 
 

 

Рискът да бъдеш майка 
 

От Мариета Димитрова 

 

За много от жените в България да бъдат работещи майки се 

оказва трудна задача с множество неизвестни. Между 

професионалните въпроси на интервютата за работа нерядко 

се крият лични въпроси за и планове за семейство, а младите 

жени са изправени пред „изискването“ да изключат 

майчинството от плановете си за следващите пет години. 

Юристите и професионалните организации за защита на 

правата на жените често се сблъскват с такива казуси, но 

липсите в законовата рамка ги оставят безсилни и неспособни 

да противодействат. 

 

„Аз съм от майките, които нямат баби пенсионерки, дори не 

живеем в едно населено място. Разбира се, само съпругът ми 
 

 

21 



работи. На колкото и интервюта да съм ходила ми казват, че 

ще се обадят и повече ни вест, ни кост“, споделя горчивия си 

опит Виолета Андонова от Благоевград. Младата жена 

пресмята, че когато децата ѝ са достатъчно големи, за да могат 

сами да се прибират от училище, тя ще е на около 36 години и 

отново няма да е сред предпочитаните кандидати за работа, 

защото работодателите търсят млад персонал. 

 

Виолета е завършила „Международни икономически 

отношения“, говори свободно три езика и има допълнителни 

квалификации. Преди няколко месеца се явява на интервю за 

работа във фирма, която се занимава с транспорт и логистика  
в България и Западна Европа. „Интервюто вървеше добре и 

собственикът изглеждаше впечатлен от образованието ми, 

квалификациите и езиците, които говоря свободно. Усмивката 

и приветливостта му изчезнаха в момента, когато казах, че 

имам деца на 3 и 6 години. Това ми се случва за пореден път и 

се питам защо една майка не е годна за работа в тази страна?! 

Обидно е, и унизително, защото децата ни са пречка за тях, 

работодателите нямат ли деца?!“, пита младата жена. 

 

Случаят на Виолета не е изключение, а серийна практика, 

която поставя майките в различна ситуация от бащите на 

малки деца. Според млади жени като Виолета, проблемът е в 

това, че у нас не съществува законов инструмент за 

противодействие на този тип дискриминация. 

 

Според много професионални организации, които се 

занимават с проблема, положението на жените дори и в 

модерна държава, за каквато се смята България, не е добро. За 

един и същи труд жените получават около 16% по-ниско 

възнаграждение спрямо мъжете, по-трудно израстват в 
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кариерата си, а жените на ръководни длъжности са много по-

малко от мъжете. 

 

Дискриминация на работното място, свързана с майчинството, 

има, като в поне един от три случая жена не е наета на работа, 

защото има дете на възраст под пет години, споделя опит от 

практиката си адв. Марияна Евтимова от Фондация „П.У.Л.С.“ 

 

Много от предприемачите открито заявяват, че не наемат 

майки или жени, които планират да забременеят, и никой не 

може да им се противопостави. Собственик на IT-компания 

споделя, че дори в млада и иновативна компания, жените, 

които имат деца, не са предпочитаните служители. 

 

IT-специалистът обяснява тезата си с това, че младите 

момичета, които току що са завършили висшето си 

образование и имат съвременно мислене, са най-надеждни, т. е. 

не планират да създават семейство в близко бъдеще. След тях 

нарежда мъже, които са добре подготвени и на които със 

сигурност няма да им се налага често да отсъстват, заради 

отглеждане на деца. Предприемачът изключва жени, които 

имат малки деца, на възраст от 2 до 6 години, тъй като ги 

смята за ненадеждни, без значение от образованието и 

квалификациите им. 

 

Подобна е практиката в голяма част от българските 

работодатели. В някои от фирмите нови служителки се наемат 

само след подписана декларация, в която жените заявяват, че 

няма да забременеят в следващите 2 години. 

 

„Имаме данни за няколко случая, когато при кандидатстване за 

работа жени са били предупредени, че това е политиката на 

фирмата и ако не подпишат декларацията, няма да бъдат 
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назначени на въпросната длъжност. Със сигурност има и 

други, за които не знаем, защото жените не споделят и се 

чувстват безпомощни в подобни ситуации“, обяснява адвокат 

Стефан Найденов. Според юриста, работодателят се застрахова 

от текучество на кадри, поради отпуск по майчинство, и това се 

определя като „фирмена политика“. 

 

Дискриминация или равнопоставеност 

 

„На фона на приетия Закон за равенството между половете, 

някои работодатели принуждават жените да избират между 

кариерата и семейството“, казва още Найденов. Според него, 

жените, които са уволнени заради неспазването на условията в 

декларацията, могат да заведат дело срещу работодателя си, 

но успехът им е под въпрос, тъй като в Закона за 

равнопоставеност на жените и мъжете в България има доста 

пропуски. Той е с по-скоро пожелателен и декларативен 

характер и не въвежда конкретни мерки, които реално да 

подкрепят жените в кариерата, семейството, политиката, 

обществената работа и бизнеса. 

 

Същото мнение споделя и адв. Евтимова от Фондация 

„П.У.Л.С.“, която също потвърждава пожелателния характер на 

Закона, приет в изпълнение на Европейски директиви и 

препоръки в докладите на ЕС. „Законови промени има, но това 

което е необходимо да се случи, е промяната в нагласите на 

обществото, а за такава промяна е необходимо време, гласност 

и открити дискусии“, казва още Евтимова. 

 

Законът за защита от дискриминация защитава в конкретни 

ситуации жени, които са дискриминирани на базата на пола, но 

той не може да даде необходимите механизми, мерки и 

стимули, които би дал Закон за равнопоставеност на жените и 
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мъжете, разяснява адв. Найденов. По думите му, такъв закон би 

очертал политиката и държавните органи, които да следят за 

възможностите за равнопоставено развитие на жените. „Така 

че съществуването на Закона за защита от дискриминация не е 

достатъчно. Необходим е работещ Закон за равнопоставеност 

на половете“, категоричен е експертът. 

 

Една от мерките мерки трябва да е свързана именно с 

възможностите на жените да бъдат предпочитани в области, в 

които са по-слабо представеният пол, и в случаите, в които на 

съответните позиции има по-малко жени. Необходим е и 

комплекс от мерки за съвместяване на служебните със 

семейните задължения на жените, включително въвеждане на 

забрана на въпроси, свързани със семейното положение и 

намеренията за майчинство. 

 

Майчинството – предимство или риск 

 

„За мен фактът, че една жена има семейство и дете, е гаранция 

за отговорностите, които може да поеме“, казва собственикът 

Стоян Керин, строителен предприемач с голяма фирма, която 

работи на територията на цялата страна. Обяснява, че в 

неговата компания майките с деца са с предимство пред 

младите и неангажирани момичета, именно защото една майка 

може да се отнесе с цялото внимание и отговорност към 

работата, тъй като тя е важна за издържането на семейството и 

детето ѝ. 

 

„По организирани са – това е умение, което се натрупва 

постепенно. Когато имаш много задачи, малко време и поне 

още 2-ма души, за които да се грижиш, се научаваш да 

приоритизираш. Вече не си пиеш кафето по половин час, нито 

вършиш задачите си спокойно една по една. Напротив – 
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действаш мобилизирано и експедитивно, защото знаеш, че 

много скоро ще ти изникнат още ангажименти“, мотивира се 

Керин. 

 

Според него, когато един млад човек е несемеен и нищо не го 

задържа на едно място, по-често обмисля възможностите да 

смени работата си и дори града, в който живее. Смята, че на 

младите не може да се разчита, че ще станат служители на 

годината, защото още на следващия месец може изненадващо 

да подадат молбата си за напускане, докато семейните 

служители „вече са пуснали корени“ и е по-вероятно да се 

задържат на настоящата си позиция, допълва бизнесменът. 

 

На сайта на Националния осигурителен институт, 

майчинството е определено като „риск“, като са предвидени 

обезщетения при настъпването му. Риск за работодателя, 

изправен пред възможност от текучество на кадри, или риск за 

жените, чиито малки деца са приемани като негативи при 

интервю за работа. Работодателите са в правото си да избират 

начина на управление на фирмите си. Когато обаче жените са 

лишени от правото да бъдат наети на работа и да израстват в 

кариерата, заради решението да бъдат майки, идва въпросът 

дали „фирмената политика“ не е просто чиста проба полова 

дискриминация. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

26 



Второ качество труд 
 

От Свилена Велчева 
 
 

 

Повече от половината от икономически неактивните българи  
у нас са жени, а за много от тях семейството се оказва пречката 

да започнат работа. Докато разликите в заетостта между 

жените и мъжете нарастват с раждането на всяко следващо 

дете, държавата не подпомага ефективно включването на 

жената в пазара на труда след като е станала майка, сочат 

експерти. 

 

„Планирате ли второ дете?” – въпросът ме шокира, защото 

беше зададен за първи път от човек, когото познавах от 10 

минути. Смутено отвърнах: „ Не…”. И това беше вярно. Синът 

ми беше едва на година и половина и не бях мислила за второ 

дете. Но все пак не бях на детектора на лъжата, а на интервю за 

работа“, разказва 31-годишната Диана от Варна за първия си 

опит на трудовия пазар. Неубедително прозвучалият отговор 

предизвиква още любопитство за причините. „Защото е 

трудно” – смотолевих, отново откровено.“ 

 

Диана е „голяма късметлийка“ – синът ѝ е приет в ясла на 

лотариен принцип след около година чакане. Сега обаче стои 

въпросът как да го прибира в 17:00 часа, след като и двамата 

със съпруга ѝ работят до 18:00 часа, а трафикът в час пик ги 

забавя с още половин час. Търси си работа с, както го нарича, 

„нормално” работно време. Готова е на по-ниско 

възнаграждение, стига работното време да съвпада с това на 

яслата. 
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Началото на неравноправието 

 

Над 57% от икономически неактивните българи са жени, сочи 

статистиката в края на миналата година. Почти 1/3 от тях 

посочват като основна спирачка да се включат на пазара на 

труда личните и семейните причини. Всяка четвърта жена с 

деца до 14-годишна възраст не успява да започне работа 

поради липсата на подходящи и достъпни заведения за 

социални услуги. В България само 11% от децата посещават 

детска ясла редовно, отчита националната статистика. 

 

„Работодателите не искат майки на малки деца заради честите 

отсъствия от работа. Предпочитат служители, които да не им 

създават „проблеми“. Независимо от квалификациите, 

образованието, опита и езика, всеки работодател смята, че 

може да намери друг кандидат, който отговаря на 

изискванията, но няма да има подобни лични ангажименти”, 

споделя Елена, сътрудник във финансово-брокерска компания. 

 

Разликата между коефициентите на заетост на жените и 

мъжете, както у нас, така и в европейски мащаб, нараства с 

увеличаване на броя на децата, отчита Евростат. Докато при 

работещите без деца той е 65% за жените и 73% при мъжете, 

когато се сдобият с едно дете разликата скача от 8 на 14 на сто. 

Още по-фрапиращи стават различията, когато в семейството се 

появи второ отроче – 19%. 

 

Мария е на 38 години, майка на две малки деца. След като 

малката ѝ дъщеричка става на 2 години, Мария започва 

активно да търси работа. „Пуснала съм автобиографии в 

десетки фирми, ходила съм на повече от 10 интервюта… Като 

разберат, че имам деца, направо ми казват ,че няма смисъл да 
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говорим. Никой не ми дава шанс да покажа, че мога да се 

справя.” 

 

„Ако се вгледаме по-внимателно в определена сфера на 

обществения живот – например икономиката и пазара на 

труда, ще установим, че, въпреки определени постижения, 

неравенствата по пол продължават да съществуват, а в 

отделни случаи може да говорим и за дискриминация по пол. 

Такива има при наемането на работа, задържането на работа и 

кариерното развитие най-вече на младите жени с малки деца 

или на тези, които биха имали деца“, коментира Татяна 

Кметова, изпълнителен директор на Центъра за изследвания и 

политики за жените. 

 

Работеща (или) домакиня 

 

В България липсват мерки за ефективно включване на жената 

в пазара на труда, особено след като е станала майка или се 

грижи за зависим член на семейството, смята Виолета Иванова 

от Института за социални и синдикални изследвания към 

КНСБ. Това принуждава много жени да останат вкъщи поне до 

навършване на 3-годишна възраст на децата, а не рядко и до 

по-късно, смята експертката. 

 

По думите ѝ, има жени, които се връщат на работа, но спират 

кариерното си развитие, чувстват се несигурни да поемат по-

високи служебни позиции, не приемат ръководни длъжности 

или повишение заради по-големите ангажименти, 

командировки, извънреден труд и по-често отсъствие от дома. 

„Оттук се получава и по-голямата ножица в заплащането на 

мъжете и жените след 30-годишна възраст.” 
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По данни от доклад на социалното министерство за 

равнопоставеността на половете в България, два 11% от 

работещите дами у нас получават заплата между 1000 и 2100 

лв. При мъжете броят е два пъти по-висок – 23%. Почти 

половината от трудещите се жени са с възнаграждение до 500 

лв. 

 

При равно образование с това на мъжете, жените по-рядко 

преминават от средна към висока мениджърска позиция, сочат 

данните от доклада. Наетите жени с висше образование, 

според Националния статистически институт (НСИ), са повече 

от заетите мъже в тази група, но брутната им месечна заплата 
 
е с 26% по-ниска. Средно разликата в заплащането между 

мъжете и жените в България през 2016 г. е 14,4% и се движи 

около средната за Европейския съюз – 16%, показват данни на 

„Евростат“. 

 

„През последните 20 години наблюдаваме все по-висока 

феминизация в някои сектори, особено в тези, свързани с 

„грижа“ като здравеопазване, образование, социална работа и 

ниското заплащане на труда там се задълбочава“, коментира 

Татяна Кметова. По данни на НСИ, заплащането по пол в 

сектора хуманно здравеопазване и социална работа е над 30% 

по-ниско за жените. „Разликата в редки случаи е резултат от 

пряка дискриминация. По-вярно би било да твърдим, че 

различията в заплащането по пол се появяват, защото трудът в 

тези сектори е обезценен и неглижиран от обществото”, смята 

експертката. 

 

”Миналата година кандидатствах за авиоинженер в 

Ръководство въздушно движение (средното възнаграждение 

там надхвърля 8500 лв. на месец – б. а.). Въпреки че в обявата 

нямаше ограничения за кандидатстване на жени и отговарях 
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на всички формални критерии, не бях допусната до изпит. От 

мой познат, поканен за участие, научих, че по време на изпита  
е нямало нито една жена”, разказва 41-годишната Милена, 

майка на две деца. 

 

Различията избледняват 

 

Вече повече 10 години Марияна живее в Холандия – една от 

страните, в които през последните години се наблюдава най-

чувствително намаляване на разликата в заплащането. По 

думите ѝ, жените в Страната на лалетата работят във всички 

сфери на икономическия и обществен живот: „Дори, когато са с 

бурки, на тях не се гледа по-различно“. Разказва, че за мъжете 

също няма професии табу – не е странно да видиш мъж да 

чисти офис или да мете улиците. „Не съм чувала за случай, в 

който за една и съща длъжност да се предпочита мъж пред 

жена при равни други условия. Това тук не се допуска, защото 

се смята за дискриминация”, разказва българската емигрантка. 

 

Холандия, заедно със Скандинавските страни, е на първо място 

по дял на работещите майки. Още преди да се роди детето, 

съпрузите договарят помежду си отговорностите за бъдещия 

член на семейството. „Грижите за домакинството се поделят 

по равно между мъжете и жените, в това число чистенето, 

готвенето и грижата за децата”, споделя Марияна. 

 

Майчинството там е само три месеца. След това обикновено 

децата отиват на полудневна ясла, а майките се връщат на 

работа, най-често почасова. 77% от жените и 26% от мъжете в 

Холандия работят на непълно работно време, най-често от 

дома. За сравнение в България този процент е едва 2 и е най-

нисък за целия Европейски съюз, където е средно 19,5%. 
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„Ниското заплащане на труда у нас обезсмисля работата на 

непълно работно време, което би било вероятен изход за 

жените, които гледат в семейството си малки деца, възрастни  
и болни родители или близки с увреждания”, коментира 

Татяна Кметова. Същевременно работодателите не приемат 

формата на заетост на непълно работно време, а към нея се 

прибягва обикновено само по производствени причини като 

намаляване обема на работа, смята Виолета Иванова. 

 

Държавна грижа 

 

България е страната с най-дългото майчинство в ЕС. И 

правителството често отчита това като плюс, без да вземе 

предвид фактори като трудната адаптация на жените на 

работното място след повече от 2 години отсъствие, загубата 

на професионална квалификация и изоставането в 

заплащането. Продължителността на майчинството обаче не е 

толкова странна на фона на условията за отглеждане на деца у 

нас. 

 

В големите градове в България проблем е липсата на места в 

яслите. В останалата част – ниските заплати не са достатъчен 

стимул жената да загърби семейните си ангажименти. Затова 

73% от децата до 3-годишна възраст у нас се отглеждат от 

родител, което е най-високата стойност в ЕС. Средно за 

страните членки този показател е 50%, а най-нисък е в 

Холандия (23%) и Португалия (27%), сочат данните на 

Евростат. 

 

С европейски средства през тази година държавата осигурява 

детегледачки на минимална работна заплата за около 1600 

семейства с деца под 5 години. Какъв ще бъде ефектът от 

мярката не е трудно да се прогнозира още преди да бъде 
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приложена. 1600 жени, които ще влязат в статистиката със 

заплащане до 500 лв. и още толкова родители, които за около 

година и половина, колкото трае програмата, ще са намерили 

някакво решение на проблема. Само през тази година обаче 

над 60 000 майки, чийто деца навършват две години, ще 

трябва да се върнат на пазара на труда. 

 

У нас съществува Закон за насърчаване на заетостта, който 

трябва да стимулира работодателите да наемат и майки с деца 

до 5 години (член 53а). За изпълнението му през миналата 

година правителството отделя малко под 500 000 лв. Сумата е 

6 пъти по-ниска от тази, която хазната дава за насърчаване 

наемането на младежи до 29 години, въпреки че в тази група 

безработните жени са едва 5% от всички останали без работа 

дами. Същевременно дори за специалистите по трудово 

законодателство е трудно да приложат мярката на практика. 

 

„Като работодател съм се възползвала от мерките за наемане 

на майки с деца до 5 г. Тъй като явно няма доверие в тези 

мерки, на интервю от Агенцията по заетостта ми пратиха 

около 7-8 жени за 2 бройки. А по програми за заетост на лица 

до 29 г., които се рекламират усърдно по европейските 

програми, са идвали и 50 кандидати за една бройка”, разказва 

юристът Мария Тодорова, експерт по трудово 

законодателство. 

 

Кодексът на труда дава правната възможност на работещата 

майка до навършване на 6-годишна възраст на детето да 

работи надомно при същия или при друг работодател. Ако 

майката не е в състояние, бащата може да ползва това право. 

Съществува и забрана за командироването му до 3-годишна 

възраст на детето без неговото писмено съгласие, разяснява 
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Мария Тодорова. По думите й, няма нормативни пречки да се 

ползва почасовото или гъвкавото работно време. 

 

Практическите проблеми идват по-скоро от недостатъчната 

публичност на възможностите и на предлаганите от 

държавата мерки, както и от пасивността на самите 

правоимащи, смята юристът. Според Тодорова е важно да се 

провокира обществена дискусия и да се дава гласност на това, 

което законът и държавата позволяват при наемането на 

майки на малки деца. „Истината е, че нямаме знания по много 

теми, свързани с икономическото положение на жените. 

Например дали имат затруднения да стартират малък бизнес, 

да получат кредит от банковите институции, да заемат място и 

да се задържат в стопанския живот, коментира Татяна 

Кметова. 

 

Мисия възможна 

 

Липсата на реално приложими мерки за съвместяване на 

трудовия и семейни живот води не само до отпадане на част от 

жените от пазара на труда и по-ниско заплащане, но и до по-

трудно концентриране при изпълнението на трудовите им 

ангажименти. Оттам – до по-чести трудови злополуки на 

работното място, както и до по-ниска производителност на 

труда, обяснява синдикалистът Виолета Иванова. От КНСБ 

предлагат приемане на Национална стратегия за съвместяване 

на семейния и професионалния живот. От синдикалната 

организация настояват за оптимизиране работата на 

социалната инфраструктура чрез синхронизиране на 

работното време на детските заведения с графиците на 

градския и междуградския транспорт, с работното време на 

предприятията и публичните организации от съответния 

регион. 
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За да бъде въвлечен активно и бизнесът, синдикалистите 

искат данъчни стимули при предоставяне на фирмена 

подкрепа на родителите – допълнителни плащания за 

социални услуги за деца, поемане разходите за детски 

заведения, центрове за извънучилищни грижи и др. 

„Необходимо е да се повиши и информираността на бизнеса за 

използване на средства от Европейския социален фонд за 

разкриване на фирмени детски градини, детски спортни 

клубове и клубове по интереси, като част от корпоративната 

социална отговорност“, категорична е Виолета Иванова. 

 

Наличието на мерки за съвместяване на трудовите и 

семейните ангажименти носи по-големи икономически ползи, 

отколкото разходи, за работодателя. Работникът се чувства 

по-ползотворен на работното си място, оттам се увеличава и 

производителността на труда, а икономиката бележи ръст, 

заключват експертите. В такова общество и в такава 

икономика разликата между половете не е социална и 

икономическа, а само физиологична. 
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За фондация “БлуЛинк” 
 

 

“БлуЛинк” възниква през 1998 г. като електронна 

информационна мрежа за активните представители на 

гражданското общество. Фондация „БлуЛинк“ е регистрирана в 

обществен интерес с идеални цели да развива капацитета на 

гражданското общество и да подпомага демокрацията, 

опазването на околната среда и прилагането на ценностите на 

обединена Европа. “БлуЛинк” реализира мисията си като 

поддържа електронна информационна мрежа, издава е-

списания за журналистика в обществен интерес, насърчава 

стратегическото ползване на интернет, достъпа на гражданите 

до вземане на решения и правосъдие, извършва изследвания и 

застъпничество за политиките, които ги формират. 

 

От 2000 г. фондацията е член на глобалната Асоциация за 

прогресивни комуникации (apc.org), чиито фокус е върху 

правата на жените и джендър малцинствата в интернет. През 

2003 – 2010 г. БлуЛинк поддържа портал за стратегически 

обмен на информация по темите на правата на жените, 

малцинствата и младежите. 

 

Проектът “Журналистика от жените за жените”, даде 

възможност за продължаване на активната работа на 

фондация “БлуЛинк” за подкрепа на отговорната и качествена 

журналистика по проблемите и правата на жените в рамките 

на виртуалната редакция на електронното издание за 

журналистика в обществен интерес “Евромегдан”. 

 

Повече информация за „БлуЛинк“ можете да намерите на адрес  
в интернет www.bluelink.net. 
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Victims and culprits: Women shaping 

journalistic practice in Bulgaria 
 
 
 

In spite of a strong presence of women in Bulgarian newsrooms, 

women’s interests are not adequately represented in mass media. 

Indeed, most Bulgarian journalists are women. Women hold 

majority across editorial hierarchies: from support and reporting 

functions, through producer and editor level, and - unlike other 

countries in Europe - women also dominate media management. 

Yet, neither working environments, nor editorial contents appear to 

be favourable for women and accomodate their specific needs and 

priorities. 

 

In October 2017 BlueLink held a roundtable with practicing 

journalists, journalism university professors, media and gender 

experts in Bulgaria, probed into the image of a woman-journalist, 

the role of women in journalistic professional environment, 

problems and advantages of women in journalism, including 

violence, aggression and attacks against female journalists, 

women’s problems reporting by media and what could be done 

about all these. The professional discussion was part of the project 

“Journalism by Women for Women” implemented by the BlueLink 

Foundation with the financial support of the Bulgarian Fund for 

Women. 

 

A capacity building workshop for journalists was held as part of the 

project and 10 feature stories on issues of importance for women 

were assigned to participants and published in Bulgarian at 

http://Evromegdan.bg – BlueLink’s e-magazine for public interest 

journalism. Two of the published stories are published in this 

publication. It also contains a report of the most important issues 
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raised and discussed by the experts during the roundtable 

discussion. 

 

The publication indicates various professional challenges faced by 

women in Bulgarian media, and outlines policy and practical action 

to address them. Female journalists often cover topics considered 

as less prestigious, face disparagement and gender oriented online 

abuse. Even though they outnumber men in editorial newsrooms, 

female journalists don’t seem to dominate media content as women 

rights and issues are not highly covered. Change in public attitudes 

is crucially needed to improve professional environments and 

media coverage in favor of women. 

 

Further information is available at www.bluelink.net/en/. 
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