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ПРЕДГОВОР

Лошата новина е, че времето лети.

А добрата новина е, че ти си пилотът.

Майкъл Алтшулер

Тази книга е родена от необходимостта.

Темата и анализираните от мен проблеми по време на разработването и защитата на

дисертационен  труд  през  2013  година  на  тема  „Бюджет  на  времето  на  жените  в

детеродна  възраст  в  постсоциалистическа  България“  са  все  по-актуални  за

съвременната българска жена – в прехода от образование към заетост и от родителско

семейство към създаване на собствено семейство и раждане на деца.

Търсенето  на  синхронизация  между  професионалната  реализация  и  семейните

ангажименти оказва влияние върху структурата на Бюджета на време сред жените в

детеродна  възраст  у  нас.  Създава  се  усещане  за  недостиг  на  време и най-вече –  за

дефицит на свободно време за личността. Социологията на Бюджета на времето дава

възможност за задълбочено изследване и анализ на тази проблематика. От една страна,

чрез  Бюджета  на  време  се  регистрира  наличие  на  дисбаланс  в  разпределение  на

дейностите  в  рамките  на  денонощието,  а  от  друга  –  именно  чрез  използване  на

потенциала на Бюджета на времето могат да се потърсят решения за управление на

личното,  трудовото  и  свободното  време.  Тази  книга  има  амбицията  да  предложи

именно това – теоретичен модел за съвместяване на трудовия и семейния живот на

жените в детеродна възраст.

Най-искрено се надявам, че получените резултати, направените изводи и препоръки ще

бъдат полезни не само за социолози, методолози и практици, но и представители на

държавната власт и бизнеса. Книгата предлага примерна методика и инструментариум

за изследване и анализ на използване на времето сред жените в детеродна възраст в

България.

За да стане този текст възможен, бих искала да изразя своята най-искрена благодарност

и  дълбока  признателност  на  проф.  д.с.н  Начко  Радев,  моят  научен  ръководител,  за

търпението, светлия пример, подкрепата и най-вече за всеотдайната помощ да споделя

по  най-добър  начин  своите  творчески  социологически  търсения.  Отправям

благодарности в частност и на проф. д-р Благой Колев, проф. д.с.н Георги Найденов,

доц. д-р Саша Тодорова и доц. д-р Иван Чалъков – моите рецензенти, за изказаната

градивна  критика.  За  мен  тя  беше  изключително  ползотворна.  Радостна  съм,  че
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провокирах  задълбочена  дискусия  –  изострена,  с  висока  чувствителност  към

проблемите и алтернативите за тяхното преодоляване в динамичното ни съвремие. Тази

дискусия  може да  бъде  продължена,  като  се  има  предвид  планираното  в  Закона  за

преброяване  на  населението  и  жилищния  фонд  в  Република  България  през  2021  г.

изследване на Бюджета на времето.
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ЗА АВТОРА

Габриела  Йорданова  е  доктор  по  социология,  главен  асистент  в  Института  за

изследване на обществата  и знанието при Българската  академия на науките (ИИОЗ-

БАН),  член  на  Съюза  на  учените  в  България  (СУБ)  и  Българска  социологическа

асоциация  (БСА).  Тя  има  богат  опит  в  проучването  и  оценката  на  различни

министерства, общини и компании в България. Нейните изследователски интереси са:

общество  на  знанието,  индустриални  отношения,  Бюджет  на  времето,  работа  от

разстояние, баланс работа–семейство.

Член  е  на  екипа  на  проекта  DIRESOC:  Дигитализация  и  преструктуриране:  кой

социален  диалог?  (http://diresoc.eu/),  координиран  от  Университета  в  Лиеж  –

Изследователски  център  LENTIC,  и  изследовател  в  проекта  BEYOND  4.0:

Приобщаващо бъдеще за Европа. Отвъд въздействието на Индустрията 4.0 и цифровата

промяна  (http://beyond4-0.eu/), координиран от Холандската организация за приложни

научни  изследвания  TNO.  Габриела  Йорданова  е  и  национален  оператор  (CTO)  на

международния  проект  SHARE:  Изследване  на  здравето,  застаряването  и

пенсионирането в Европа (http://www.share-project.org/), вълни 7 и 8. Координатор е на

дейностите  от  ИИОЗ-БАН  на  проекта  SHARE-ERIC  Bulgaria  (https://share-eric-

bulgaria.bg/), финансиран от Министерството на образованието и науката – България, в

рамките на Националната пътна карта за научни инфраструктури (2017-2023). Габриела

взима участие и в проект ЕНЛИВЕН (ENLIVEN): Стимулиране на ученето през целия

живот за изграждане на включваща и социално чувствителна Европа, финансиран по

програма „Хоризонт’2020” на Европейския съюз (https://h2020enliven.org/). По проект

NEGOTIATE:  „Договаряне  на  възможностите  за  преодоляване  на  несигурността  в

ранните  трудови  кариери  и  изключеността  от  пазара  на  труда  в  Европа”

(https://negotiate-research.eu/) тя е водещ изследовател в Работен пакет 7, Провеждане на

експеримент сред работодатели за младите кандидати за работа: сравнително винетно

изследване – България, Гърция, Норвегия, Швейцария чрез въпроси винетки в общо 5

икономически сектора: Финанси и застрахователно дело, Здравеопазване, Туризъм, ИТ

и Машиностроене. От месец май 2019г., Габриела е включена като водещ изследовател

и  ключов  експерт,  изпълняващ  научноизследователски  задачи  при  подготовката  и

провеждането  на  проект  SWIRL:  Работещи  на  множество  работни  места  и

индустриални отношения.  В периода 2014–2018г.  тя е  член на екипа на Българския

кореспондент на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд
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в  Дъблин  (Eurofound  –  https://www.eurofound.europa.eu),  работейки  по  анализи  на

условията  на  труд,  уязвимостта  в  случай  на  безработица,  преструктурирането,

програми и мерки за заетост и др.

Лектор е в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Контакт: gyordanova@bas.bg
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ВЪВЕДЕНИЕ

Социално-икономическата и демографската среда в България за наблюдаваните години

след 1988 г. се характеризира с особености, типични за повечето страни в преход от

планова  към  пазарна  икономика  –  по-висок  образователен  ценз  и  коефициент  на

заетост на жените, ниска раждаемост, намалена брачност, отлагане на родителството и

едновременно с това раждане на първо дете в по-късна фертилна възраст.

Значително място през социалистическия период заема образът на българката, тъй като

е  известно,  че  този  период  се  характеризира  с  широк  размах  на  обществено-

икономическите,  демографските  и  социално-културните  процеси  в  българската

държава,  които  рефлектират  с  огромна  сила  върху  семейния  институт  и  ролята  на

жената в обществото и частноправните отношения.

През 1985 г. са направени и поредните промени в семейното законодателство с приетия

нов  Семеен  Кодекс.  Отново  е  потвърден  държавно-социалистическият  принцип  за

отношенията между обществото и семейството: обществото закриля и полага грижи за

семейството,  последното  от  своя  страна  изпълнява  своите  функции  –

възпроизводствена и възпитателна – и така отговаря на изискванията за повишаване на

прираста на нацията и изграждането на социалистическата личност.

Социалистическият  модел  на  семейството  предполага  освобождаване  на  майката  от

грижи по отглеждането на децата. За целта се създават многобройни детски заведения,

където израства и се възпитава  новият социалистически човек.  В началото на 80-те

години  е  отчетена  максимална  трудова  заетост  на  жените  и  най-ниско  равнище  на

раждаемост за целия период след Девети септември. Като основна причина за това се

сочи ценностната система, която влиза в противоречие с обществените потребности и

интересите на изграждане на развитото социалистическо общество. Според партийните

лидери  семейства  с  едно  дете  били  лишавани  от  чувство  за  отговорност  пред

обществото,  поело  историческата  мисия  да  изгради  зрелия  социализъм,  който  се

нуждае от много повече ресурси. За тази цел се предприемат редица комплексни мерки,

включително и месечни помощи за децата, привилегии за многодетните семейства, за

настаняване в държавни жилища, а така също в детски заведения, отпускане на заеми за

жилища за младите семейства, които се опрощават наполовина при раждане на второ

дете  и  напълно  –  при  трето  дете.  Настойчивостта,  с  която  се  предписва  на  жените

ролята  на  майки  и  вменяването  на  тази  роля  в  дълг,  задължение  към  обществото,

издава,  от  една  страна,  откровен  стремеж  за  контрол  върху  женската  сексуалност,
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върху  най-интимните  пространства  на  частното,  а  от  друга  –  патернализма  на

държавата, затварящ жените в предопределената от природата роля.

При  социализма  жените  получават  свободата  да  се  развиват  между  даденото  им

равноправие да бъдат като мъжете в трудово отношение и грижата на държавата за тях,

като  майки.  В  рамките  на  тези  два,  взаимно  противоречиви  принципа,  е  затворена

идеологията  и  политиката  на  признаване  на  жените  в  социалистическа  България,

изразена  в  лозунга:  „Жената-майка,  труженичка и общественичка“.  Така  нареченото

„освобождение“  се  представя  като  изтръгване  на  жените  от  дома  и  затвореното

пространство на частния живот. Създава се подценяващ образ, негативна нагласа към

жените-домакини – жените, които не са се включили в общественополезен труд.

През периода на социализма българската жена като цяло издига своя социален статус,

образова се, подобрява начина си на живот. Криворазбраната българска модернизация

от  съветски  тип  ѝ  налага  също  толкова  криворазбрания  образ  на  „мъжко  момиче“.

Въпреки усилията на държавата да я отчужди от всичките ѝ домашни задължения, във

всички случаи българката предпочита да понесе по-трудното ежедневие, но да запази и

отстоява своя по същество традиционен възглед за ролята на жената в семейството.

Българската жена в града съзнателно не приема улесненията,  целящи да прехвърлят

грижите ѝ за семейството на обществото: въпреки възможностите да се взима готова

храна,  тя  готви  вкъщи;  въпреки  наличието  на  детски  заведения,  тя  поверява

отглеждането на децата на бабите; изработва сама дрехите си, плете, шие и бродира.

Женската  интуиция,  разбиране  и  съвет  са  все  по-често  взимани  под  внимание  и

оценявани от съпрузите. Жена, която може да изслушва проблемите на съпруга си, да

сподели  неговите  безпокойства  и  успехи  и  да  допринесе  за  възвръщането  на

самочувствието му, ще сподели и неговата дълбока привързаност.

Социалистическият  идеал  за  жената  е  част  от  модела  на  „новия  човек“.  За  това

спомагат наследените стереотипи в отношението към жената, според които идеалният

образ  на  съпругата  е  фиксиран  в  грижовната  майка  и  добрата  домакиня,  поела

основните  грижи  за  дома.  Този  идеализиран  образ  на  българката  е  намерил

приемственост в съвременните нравствени възгледи и норми на поведение.

Днес  причини  предимно от  икономически  произход  налагат  все  повече  жени да  се

стремят да съчетават домакинска работа, майчинство и кариера. Въпросът е при какви

обстоятелства? Не е ли ниската раждаемост в страната резултат от избора на българката

между стратегията на собствена икономическа реализация и отлагане на 
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избора за в бъдеще на събитията, свързани с встъпването в брак и раждането на деца?

Семейството е икономическата основа на една страна, но доколко тази основа допуска

неговото  съществуване  днес?  Ако  в  условията  на  предходния  строй  държавата  е

предоставяла на българката възможността да ползва услугите на детските заведения,

ако са съществували политики за раждане и отглеждане на следващо дете, ако е била

осигурена с жилище и постоянство на работното място и възнаграждение, а тя не се е

възползвала и е предпочитала да отговаря на обществено приетите норми и ценности,

то днес приоритетите са преподредени – в условията на недостатъчно места в детските

градини,  с  майчинство,  което  не  успява  да  покрие  дори  и  жизнения  минимум,  с

несигурност  на  работното  място,  финансова  непосилност  за  закупуване  на

самостоятелно жилище…

Балансирането на трудовия и семейния живот вече не е само проблем от индивидуален

характер, въпрос на персонална житейска стратегия и перспектива. В него се вплитат,

от една страна, обществени интереси, провокирани от демографските заплахи за пазара

на  труда,  за  икономическата  динамика,  за  системите  за  социална  сигурност,  за

устойчивото обществено развитие, а от друга – работодателски интереси, свързани със

стабилизиране на персонала и ограничаване на текучеството в условията на динамична

конкурентна среда и технологична модернизация. Налага се необходимост от държавен

механизъм  в  партньорство  с  икономическите  субекти  за  постигане  на  баланс  в

демографската картина.

Пропуснатият  момент  за  намаляване  на  негативното  въздействие  на  прехода  върху

репродуктивните намерения на по-голямата част от населението във фертилна възраст

се отразява крайно неблагоприятно върху режима на възпроизводство в наши дни.

Преходът  в  България  от  централно-планова  към  пазарна  икономика  след  1989  г.

поставя нови изисквания към хората,  най-вече в разбирането и отношението им към

времето. Времето е същността на живота – сфера, в която човек съществува. То е най-

ценното от всички първични дарове. Ние се раждаме в определено време, израстваме в

определено  време,  образоваме  се  в  определено  време,  творим  в  определено  време,

потребяваме в определено време, възпроизвеждаме се в определено време и оставяме

след себе си едно също така определено време – променено единствено в качествените

си характеристики. В количествено отношение времето е едно – 24 часа в денонощието,

168 часа в седмицата, 720 часа в месеца, 8760 – годишно.

Периодът (епохата),  в който настъпва началото на човешкия живот, съдържа своите

позитиви и негативи – своя напредък, своите норми, правила и закони. Човекът има
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възможност да живее в съответствие с тях, да надгражда постигнатото до момента и да

ги променя. Всичко това се случва обаче в рамките на времето.

Във  философската,  икономическата  и  социологическата  литература  времето  като

форма  на  обществено  богатство,  като  пространство  за  създаване  на  материални  и

духовни  блага  е  подложено  на  анализ  от  много  автори:  Артемов,  В.  А.,  [1987];

Елизарьев,  З. А., [1969]; Зборовский Г. Е, [1974]; Кваша Я. Б., [1979]; Орлов, Г.  П.,

[1969]; Орлов, Г. П., [1983]; Пруденский, Г. А., [1965]; Смирнов, А. И. [1986]; Чемихин

В. А. [1981]; Шляпентох В. З. [1977]. Въвеждат се понятия като „общ фонд на работно

време“,  „баланс  на  съвкупния  фонд  работно  време“,  „бюджет  на  време“  и  други.

Патрушев,  В.  Д.,  [1978].  Задачата  за  рационално  използване  на  времето,  „между

различни класи  и  социални  групи“  се  разглежда  като  важна социалноикономическа

задача на „съвременния етап на икономическо развитие“.

Предложена  е  концепция  за  построяване  на  баланс  на  съвкупния  фонд  време  на

обществото. Именно идеите на Маркс, изложени в „Икономическите ръкописи 1857–

1859 година“ и в „Капитала“ [1867], са станали парадигма за разсъждения на социолози

и  икономисти,  посветени  на  Бюджета  на  време,  на  работното,  извънработното  и

свободното време. На проблемите на работното време са посветени много трудове, сред

които на авторите: Жог В. И., Канке В. А., Логвинов Л. Д., [1984], Зайверт, Л., [1990];

Ниссинен У. [1988]; Кваша, Я. Б., [1979]; Nyland, C., [1986], Blyton, P., [1987]. 

В социологията са формирани направления, свързани със социология на почивката и

свободното  време;  появяват  се  работи  по  реорганизация  на  работното  време  и  по

измененията  в  съотношението  между работа,  образование,  семеен живот и почивка;

съвременните изменения на жизнените стилове [Pronowost 1986: 7–8].

Днес все по-актуален става въпросът за съчетаването на професионалната реализация и

семейните  ангажименти.  Търсенето  на  синхронизация  оказва  влияние  върху

структурата на Бюджета на време сред жените в детеродна възраст у нас. Създава се

усещане за недостиг на време и най-вече за дефицит на свободно време за личността.

Социологията на Бюджета на времето дава възможност за задълбочено изследване и

анализ на тази проблематика.  От една страна, чрез Бюджета на време се регистрира

наличие на дисбаланс в разпределение на дейностите в рамките на денонощието сред

представителките  на  тази  група  българки,  а  от  друга  –  именно  чрез  използване  на

потенциала могат да се потърсят решения за управление на времето.

Бюджетът на време е социална наука, съдържаща собствен статистико-математически

модел за изследване на обществото. Бюджетът на време дава не само средствата,  не
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само методите, но и критерия за измерване на социалните явления. Той е преди всичко

теория,  научно  направление  в  социологията,  така  както  говорим  за  социология  на

политиката,  на  семейството,  на  пазара  и  други.  Бюджетът  на  време  предлага

възможност да се обяснят социалните процеси и проблеми, протичащи в обществото,

да  се  направят  прогнози  и  предложат  проекти,  които  да  послужат  в  управлението.

Същите след това могат да бъдат подложени отново на анализ, да се измери степента на

тяхната продуктивност – тоест да служи и за коректив на предприетите действия.

Към момента изследванията на Бюджета на време и по-конкретно (1988 г. и след това),

които  се  реализират  в  България,  измерват  вече  изразходваното  от

лицата/домакинствата време, тоест вече използваното, което в ежедневния живот не е

планирано.  Не защото  не  са  правени задълбочени анализи  (Н.  Радев  в  „Бюджет на

времето“, 2007), а защото държавата не взима под внимание регистрираните резултати.

Чрез социологията на Бюджета на време би могло да се отговори на поставените от

Европейския съюз (ЕС) изисквания към жените в детеродна възраст у нас.

Това дава основания за навлизането и разработването на тази проблематика.
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ГЛАВА ПЪРВА. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

1. 1. Актуалност на темата и мотиви за избор

Тенденциите в демографските процеси и измененията в броя и основните структури на

населението  оказват  силно  влияние  върху  основните  системи  на  обществото:

икономическата,  образователната,  здравноосигурителната  и  системата  за  социална

защита.  В същото  време  икономическата  и  социалната  среда  се  отразяват  в  голяма

степен  върху  развитието  на  демографските  събития.  Взаимодействието  между  тези

процеси е предизвикателство за всяко управление.

Икономическото  развитие  на  България  след  1988  г.  е  опит  за  осъществяване  на

цялостна  социално-икономическа  трансформация  след  разпадането  на

социалистическия държавен монопол посредством създаване на пазарна икономика и

демократични  принципи  на  управление.  Това  оказва  промени  и  в  живота  на

обикновените  българи.  Т.е.  трансформациите  в  държавата  пряко  корелират  с

обществото. Точките на жизнения цикъл на човека са детство, зрелост и старост, а в

обществото това са главните исторически епохи (древност, Средновековие, ново време

и съвременност).

При изучаването на проблемите на жизнения цикъл на съвременния етап все по-ясно се

проследява социалната насоченост.  Жизненият път е индивидуална история,  сума от

жизнени събития, социална биография на индивида, разделена на последователни етапи

[Радев 2007: 141]. 

В  изследването  „Жизнени  цикли  и  жизнено  равнище  на  българското  население“

[Централно статистическо управление,  1987] жизнените цикли се приемат като най-

важни етапи в живота на хората,  които се отличават със специфични особености на

възпроизводство и реализация. Оформени са три жизнени цикли:

Първи  жизнен  цикъл  –  подрастващо  поколение  (възрастова  граница  0-29  години).

Обхваща раждане, физическо и духовно укрепване на младежта,  общообразователно

развитие  и  начало  на  трудова  и  социална  реализация.  Това  е  решаващ  етап  за

социализацията на човека – формират се принципи и ценности, норми на поведение.

Втори жизнен цикъл – население на зряла възраст (възрастова граница 30-57 години за

жени и 30-63 за  мъже).  Обхваща лица,  които  със  своите  знания,  умения и  опит  се

реализират  в  обществото.  Това  е  населението,  което  носи  главната  тежест  за

издръжката на нацията – и на подрастващото, и на възрастните хора.
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Трети жизнен цикъл – възрастни хора (възрастова граница след 57 години за жени и

след 63 за мъже). Обхваща хора, постигнали определена жизнена и трудова реализация

и заслужили правото си на почивка, т.е.  население над пределна пенсионна възраст.

Тяхното  нарастване  предизвиква  т.нар.  демографска  натовареност  на  трудово-

активните поколения.

Вторият жизнен цикъл е този, който ражда първия и третия. Най-голямо натрупване на

предизвикателства  има  в  етапа  на  младостта,  когато  се  преплитат  преходите  от

образование  към заетост  и  от  родителското  към създаване  на  собствено  семейство.

Границата между личното и общественото се размива обаче,  когато става въпрос за

семейство, защото то е колкото личен, толкова и обществен въпрос. Личният въпрос

обхваща  намеренията,  предпочитанията  към  някой,  желанието  за  създаването  на

семейство. Семейството е основната единица, която дава представа за това, което се

случва в обществото. Развитието на една държава до голяма степен се определя от това

как семействата, които тя произнася изпълняват възпроизводствената и възпитателната

си функция.  Образът,  начинът на функциониране и съществуване на семейството се

определя  от  възможността  то  да  се  приспособи  към  съществуващите  социално-

икономически отношения, които оказват влияние чрез конкретните условия на живот.

„Въпросът за семейството като социална клетка е въпрос за цялостната организация на

обществото.  Тази  организация  дава  една  или  друга  форма  на  семейството...“

[Хаджийски 1974: 575].

В статията си „Преоценка на ценностите в българското общество“ проф. Георги Фотев

[2008]  посочва,  че:  „За  един  период  след  началото  на  прехода  цели  генерации,

социализирани  за  един  тип  общество  (социалистическото),  се  оказват  в  уникална

ситуация: обществото, за което са социализирани изчезва, а новите реалности изискват

едва ли не радикална ресоциализация, при това ускорено и безотлагателно.“

Измененията в демографската картина на България в периода след 1988 г. са резултат

на измененията в социално-икономическите условия, а оттам и в ценностната система

на  жените,  когато  на  преден  план  излизат  такива  ценности  като  завършване  на

образование и осигуряване на работа.

Цялостно,  образователната  структура  на  населението  в  България  в  наблюдаваният

период се подобрява, като следва ясно изразената тенденция на увеличение на броя и

дела на населението с висше и средно образование при същевременно намаляване на

броя  и  дела  на  населението  с  основно  и  по-ниско  образование.  Това  твърдение  се

отнася с още по-голяма сила за жената, която в пъти повишава образователния си ценз
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(вж.  Фиг.  1.  Структура  на  населението  по  образование  –  жени  в  Приложение).  В

началото  на  периода1 (1990 г.)  едва  7  на  сто  от  българките  имат  завършено  висше

образование, а в края (2009 г.) – почти всяка четвърта жена в България е възпитаник на

университет или колеж (23,0%). Ръстът при завършилите средно образование е 17,9%

през 2009 г. в сравнение с 1990 г. Същевременно, делът на жените с основно и по-ниско

образование е намалял с една трета (от 55,7% през 1990 г. на 22,1% през 2009 г.). В

отговор на общоевропейските цели по стратегията „Европа 2020“ България си поставя

като отправна точка постигането на 36% завършили висше образование сред 30-34-

годишните, при водеща цел за ЕС от 40%. 

Регистрираният  коефициент  на  заетост  в  България  за  2009  г.  е  68,8% (вж.  Фиг.  2

Заетост във възрастовата група 20-64 г. в Приложение). Определената национална цел

на България при изпълнение на Стратегия „Европа 2020“ в частта заетост е 76% или с

7,2  пункта  по-висока.  Показателите  на  България  за  заетост  бележат  повишение  в

наблюдавания период и при двата пола. Сред жените ръстът е 12,5% за срок от осем

години – от 51,5% през 2001 г. на 64,0% – през 2009 г. 

В  България  от  средата  на  миналия  век  участието  на  жените  в  икономиката  става

стереотип  и  начин  на  живот.  Заетостта  на  жените  е  и  източник  на  икономическа

независимост  и  утвърждаване  в  обществения  и  личния  живот.  Според  резултати  от

проведено изследване „Работно време, условия на труд, демографско поведение“ през

2003 г. (колектив от Център за изследване на населението при Българска академия на

науките и Агенцията по заетостта към Министерство на труда и социалната политика)

дори да имат материална и финансова сигурност, почти три четвърти (74,4%) от жените

сега биха продължили да участват в сферата на платения труд, тоест биха останали на

пазара на труда. За съвременната жена работата извън дома е нещо повече от източник

на  доходи.  Тя  е  преди  всичко  „икономическа  и  социална  независимост,  но  също и

възможност  за  социални  контакти,  условие  за  реализация  и  утвърждаване…“ [ЕСИ

Жени, труд, глобализация 2003: 39]. Времевият разход, инвестиран в завършване на по-

висока  образователна  степен  и  стремежът  към  реализация  на  пазара  на  труда

отдалечава  българската  жена  от  създаване  на  семейство  и  деца.  „Истинското

предназначение  на  жената  днес  е  пренебрегнато.  Възможностите  за  реализация  не

1 Данни за демографската структура на населението се предоставят от 1990 г. от НСИ, затова за начало на
периода на наблюдение е посочена тази година. За край са използвани данни от 2009 г., изхождайки от
презумпцията, че това е годината, в която за последен път у нас се провежда изследване на Бюджета на
времето с национален характер.  Така може да бъде изграден по-близък образ  на българската жена в
детеродна възраст. На места, за по-висока точност са използвани и данни от Преброяване на населението
2011 г.

17



трябва да бъдат за сметка на пренебрегване на ролята на жената като съпруга, майка и

домакиня“ [Тодорова 2002].

В началото на ХХ век трима изследователи (Notestein;  Landry и Thompson) поставят

основите  на  т.нар.  „теория  на  демографския  преход“.  Според  Dudley  Kirk  тя

представлява една от водещите теми в съвременната демография [Dudley 1996: 361].

Тази  теория  е  свързана  с  прехода  от  висока  раждаемост  и  смъртност  към  ниска

раждаемост  и  смъртност  при  преминаване  на  страните  от  прединдустриална  към

индустриална система.  Съгласно теорията преходът се осъществява на четири етапа.

През  последните  двадесет  и  пет  години  се  обосновава  и  наличието  на  втори

демографски преход [Lesthaeghe, van de Kaa 1986: 9–24]. 

Началото на прехода в някои страни в Европа е преди повече от 200 години. Първият

етап се характеризира с почти еднакви високи равнища на раждаемост и смъртност.

Вторият  етап  започва  с  бързо  понижаване  на  смъртността  при  запазване  на

раждаемостта  на  предишното  равнище.  Вследствие  на  този  дисбаланс  броят  на

населението  бързо  се  увеличава.  На  третия  етап  раждаемостта  също  намалява  и  се

постига баланс, но на ниско ниво. Четвъртият етап настъпва при достигане на ниски

равнища на раждаемост и смъртност, когато населението не осигурява своето просто

възпроизводство.  Съгласно  демографската  теория,  за  да  се  осъществява  просто

възпроизводство,  една  жена  трябва  да  роди  2,1  деца  през  своя  живот.  Този  втори

демографски преход се отнася до разглежданият случай за държавите преминаващи от

планова към пазарна икономика.

В много страни,  в  това  число и  в  България,  тоталният  коефициент  за  плодовитост,

който  показва  средния  брой  деца,  които  ражда  една  жена през  своя  репродуктивен

период, има стойност далеч по-малка от 2,1. За 2009 г. неговата величина е 1,57 деца

(вж.  Фиг.  3.  Среден  брой  деца,  родени  от  една  жена  в  България  1970–2009  г.  в

Приложение). Преди осем години (2001 г.) стойността на този показател е още по-ниска

– 1,24, което в съчетание с високото равнище на смъртност дава основание на редица

изследователи  да  говорят  за  „демографска  криза“,  а  в  Green  Paper  на  Европейката

комисия е под дефиницията „демографски срив“ [март 2005]. 

Оценката на промените, които настъпват във възпроизводствения модел на жените в

България и намирането на ориентири за бъдещото развитие, са възможни на основата

на  сравнителен  анализ  с  динамиката  на  съответния  процес  в  други  страни.  В

международен план коефициентът на раждаемост бележи тенденция към нарастване

както  в  развитите  страни,  така  и  в  страните  в  преход.  Тенденцията  е  по-скоро към
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възпроизводство  на  населението  в  рамките  на  стационарния  демографски  тип.  При

сравнение на данните за страната с тези за страни, които са близки до България като

строй на  управление  в  предишните  периоди (Чехия,  Унгария,  Румъния,  Словакия  и

Полша),  и  такива,  от  които  черпим  опит  за  усъвършенстване  (Германия,  Франция,

Италия и Великобритания),  както и с тези на по-новите членки (Гърция,  Испания и

Португалия)  се  установява,  че  в  периода  до  2009  г.  държавата  има  сходно  с

наблюдаваните  страни  репродуктивно  поведение  (вж.  Табл.  1.  Раждаемост  на  1000

души от населението по страни от ЕС в Приложение).

През  2009  г.  раждаемостта  в  България  е  на  равнището  на  раждаемостта  в  Гърция,

Испания, Полша и Румъния. С по-ниска раждаемост са Германия, Италия, Унгария и

Португалия  –  под  10,0.  Най-високо  равнище  на  раждаемост  сред  страните  от

еврозоната, избрани за сравнение, има във Франция (13,8) и Великобритания (12,8). По

данни на Евростат за 2009 г. коефициентът на раждаемост общо за ЕС-27 е 10,7, който

съвпада с регистрираният за страната.

Тенденцията на нарастване на раждаемостта през последните няколко години се дължи

предимно на повишаването на плодовитостта на родилните контингенти, измерена чрез

тоталния коефициент на плодовитост. Важно положително качество на измерителя е, че

е  стандартизиран  по  възраст,  т.е.  съдържа  еднакъв  брой  жени  на  всяка  възраст  и

показва средния брой деца в „завършеното“, „пълното“ семейство [Сугарев 1975: 221;

Preston, Heuveline, Guilor 2001: 95]. Точно тази негова особеност, че показва средния

брой деца в „завършеното“ семейство, го прави удобен за изследователите и използван

при проектиране развитието на раждаемостта. 

Според стойността на измерителя и динамиката в неговото изменение представените

страни могат да се разделят на няколко групи. Първата група е най-многобройна и в нея

се включват Италия, Унгария, Румъния, Полша и Испания. За тези страни е налице

тенденция на нарастване в умерени темпове на раждаемостта,  след като вече е било

достигнато  най-ниското  равнище.  България,  Чехия,  Словакия  и  Гърция  формират

втората  група,  за  която  темпът  на  растеж е  между 0,21  и  0,34  за  наблюдаваните  8

години.  (Вж.  Табл.  2.  Среден  брой  деца  родени  от  една  жена  по  страни  от  ЕС  в

Приложение.)

Франция и Великобритания са в третата група, за която е типично по-високо равнище

на  раждаемост,  със  стойност  на  тоталния  коефициент  доближаващ  се  до  2,1  деца.

Германия  и  Португалия  са  в  обратната  крайност  –  страни,  където  в  периода  на

наблюдение средният брой деца намалява.
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За  почти  всички  наблюдавани  страни  от  ЕС  в  периода  2001–2009  г.  е  характерно

повишение  на  раждаемостта  след  достигане  на  определен  минимум.  Очевидно този

минимум  не  е  бил  приемлив  и  в  наблюдавания  времеви  отрязък  се  осъществяват

съответни „корекции“ във възпроизводственото поведение на жените. Тези „корекции“

се осъществяват с различен размер и скорост в зависимост от особеностите на всяка

конкретна страна.

Разликата в равнището на заетост на жените в България в сравнение с държавите в ЕС

също не е голяма. През 2009 г. равнището на икономическа активност на жените на

възраст 20-64 навършени години у нас е 64% при средна за съюза – 63,2%. (Вж. Табл. 3.

Коефициент  на  заетост  (възрастова  група  20-64)  –  жени,  по  страни  от  ЕС  в

Приложение.)

Следвайки  демографската  теория  и  страните  в  Европа,  и  България  върви  към  своя

баланс – осъществяване на просто възпроизводство. В разглеждания период от 1990 г. в

страната  ни  се  наблюдава  низходяща  тенденция  в  средният  брой  деца,  който

продължава до 1997 г.,  след което – през следващите  години (до 2009 г.)  настъпва

колебливо нарастване. От една страна, тази динамика може да се обясни с отложени

във  времето  раждания.  В  България  се  утвърждава  тенденцията  на  нарастване  на

средната възраст при раждане на първо дете – от 21,4 през 1990 г. на 23,8 през 2001 г.,

за  да  достигне  ниво  от  25,6  години  през  2009  г.  Или  за  19  години  се  наблюдава

изместване  средно  със  4  години  и  2  месеца  на  по-късно  раждане.  Тук  има  място

въпросът дали при твърде дълго забавяне на появата на първото дете изобщо ще се

роди второ или трето дете? През същия период средната възраст  при сключване на

първи брак на жените нараства от 21,9 на 26,4 години – обвързването в брачен съюз се

случва с 4 години и 5 месеца по-късно в сравнение с началото на наблюдавания период.

При  анализа  на  тези  два  показателя  се  очертава  обща  тенденция  –  раждането  на

първото  дете  да  предхожда  сключването  на  брака.  Този  факт  се  обяснява  с

формиращата  се  през  1990  г.  тенденция  на  увеличаване  на  абсолютния  брой  и

относителния дял на извънбрачните раждания. Техният относителен дял от 18,5% през

1990  г.  нараства  на  42,1%  през  2001  г.  и  достига  53,4%.  през  2009  г.  Високата

извънбрачна  раждаемост  е  резултат  от  значителното  нарастване  на  броя  на

съжителствата сред младите хора без юридически брак. Сключените бракове през 2009

г. са 25 923 или с 33 951 по-малко в сравнение с 1990 г. Коефициентът на брачност

намалява двойно – от 6,9% (1990 г.) на 3,9% (2009 г.).
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Допълнителни  изследвания  на  института  Макс  Планк  спомагат  за  изграждане  на

демографските признаци, от които се влияе изборът на фактическо съжителство пред

граждански  брак.  Според  същите  изследвания  това  най-вече  са:  възрастта

(съжителството е характерно за по-младите хора), доходите (разпространено е сред по-

нискодоходните  групи),  тип  на  населеното  място  (среща  се  по-често  в  по-малките

градове  и  селата)  и  етническа  принадлежност  (характерно  е  най-вече  за  ромите,  с

допълнителното  обяснение  за  възможността  за  получаване  на  помощи  за  самотни

родители – майки). Не малки са натрупванията обаче и в другата част на скалата. Така

се оформя двуполюсен демографски профил на съжителството. От една страна,  то е

мотивирано от икономическата несигурност (и възможностите за социални помощи) на

най-слабите  социални  слоеве  (роми  и  безработни).  От  друга  страна,  натискът  на

професионалното  развитие  в  частния  сектор,  амбицията  за  много  високи  доходи

възпира  младите  хора  от  трайно  обвързване  в  граждански  брак.  Би  било  твърде

повърхностно обаче да се обяснява отхвърлянето на отговорностите на брака изцяло с

финансови причини. Налице е цялостна ценностна трансформация в посока на търсене

на  по-гъвкави,  по-индивидуални  и  по-неангажиращи  форми  на  партньорство  в

двойката.  Свързващият  фактор  между  брака  и  съжителството  е  възрастта.  С

напредването  на  възрастта,  с  нарастването  на  доходите,  със  завършването  на

образованието младите хора са склонни да влязат в по-устойчиви връзки,  какъвто е

бракът.

В тази връзка, а именно – регистрираната динамика на увеличаване средния брой на

родени деца, налага да се разгледа и социодемографският портрет на жената – майка в

съвременното  общество.  Предварителните  очаквания  са,  че  е  представителка  на  по-

ниско  образованите  групи,  бедните  слоеве  в  обществото,  с  различна  от  българска

етническа принадлежност, икономически неактивна или заета в сферата на домашното

производство. За по-висока точност при изграждане на образа са взети под наблюдение

резултати от последното преброяване на населението на България през 2011 г.

Според  данните,  регистрирани  от  НСИ,  през  2011  г.  всяка  четвърта  жена  във

възрастовата група 30-34 години и 16,1% от жените на възраст 35-39 години няма деца. 

Тенденцията на повишаване на образователното ниво на населението оказва влияние на

редица демографски процеси, включително и на раждаемостта. С повишаване на 
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образованието  намалява  средният  брой  живородени  деца.  И  при  последното

преброяване се установяват различия в това отношение (вж. Фиг. 4. Среден брой деца

по  образование  на  майката,  2011  г.,  в  Приложение.).  Най-голям  е  средният  брой

живородени деца при жените с незавършено начално образование – 2,3, и при жените,

които никога не са посещавали училище – 2,6. Средният брой деца намалява до 1,2 и

1,3 деца за жените съответно с висше и средно образование. Близки са стойностите на

този показател за жените с основно и начално образование – съответно 1,5 и 1,6 деца. 

В зависимост от етническата група на жените, отговорили на доброволния въпрос за

етническа принадлежност, с по-висок среден брой деца са жените от ромската (2,0) и от

турската  етническа група (1,7).  Значително по-младата възрастова структура на тези

две групи население е важен фактор за по-високата раждаемост. Средният брой деца

при българките е 1,3. (Вж. Фиг. 5. Среден брой деца по етническа група на майката,

2011 г., в Приложение.).

Съществено значение за равнището на раждаемостта има заетостта на жената.  С по-

голям среден брой деца са икономически неактивните (1,6), отколкото икономически

активните  жени  –  1,3  при  заетите  и  1,4  при  безработните.  По-интересно  е,  че  се

наблюдават съществени различия в плодовитостта на жените в зависимост от статуса

им  в  заетостта.  Със  значително  над  средния  брой  живородени  деца  за  цялата

съвкупност (1,4) са жените,  заети като селскостопански производители за собствена

консумация  (1,9),  членовете  на  производствена  или  земеделска  кооперация  (1,6),

неплатените  семейни  работнички,  помагащи  в  семейния  бизнес  без  формално

заплащане  (1,5).  Самостоятелно  работещите  жени  (без  наети)  и  тези,  които  са

работодатели (с наети),  са с по-малък среден брой деца (1,4). Най-малък е средният

брой живородени деца сред жените, които са наети лица – 1,3. 

Съществени  различия  в  плодовитостта  на  жените  се  наблюдават  и  в  зависимост  от

източниците на средства за съществуване. Жените с доходи от домашното стопанство,

обезщетения за безработни, пенсии и социални помощи са със значително по-висока

плодовитост (1,8) от тези, чиито източници на средства за съществуване са основна и

допълнителна работа (1,3).

Към  така  изграденият  образ  е  важно  да  се  добави  и  миграционното  поведение  на

българите  след  1990  г.  Външната  миграция  (емиграцията)  в  съответствие  с

методологията на преброяване на населението през 2011 г. се оценява като изменение

на броя на населението, дължащо се на броя на лицата, които отсъстват от страната за 
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период, по-голям от една година към датата на преброяването. През периода 1990–2001

г.  поради  емиграция  населението  е  намаляло  с  217  809  души.  За  периода  между

преброяванията  през  2001  и  2011  г.  намалението  на  населението  поради  външна

миграция се оценява на 192 663 души. Общо за периода 1990–2011 г. емиграцията се

оценява на 410 472 души.

От тях близо 44% са мъже и 56% – жени. Близо 52% от емигрантите са на възраст 20-39

години. Във възрастовата група 40-59 г. относителният дял на емигрантите е 24%. Най-

младите емигранти (под 20 г.) съставляват 21%, а тези на 60 г. – близо 3%. По данни от

провеждано  извадково  наблюдение  от  НСИ  на  пътникопотока  през  границите  на

страната  се  установява,  че  за  близо 52% от емигрантите  напускането  на  страната  е

свързано с осъществяване на постоянна работа, за 15% причината е продължаване на

образованието  и  за  10%  причините  са  брак,  преселване  или  друга.  Около  20%  от

преселените в чужбина са придружаващи лица, включително и деца.

В книгата си Социална динамика и цивилизационно разслояване проф. Михаил Мирчев

[Мирчев  2009:  179–193]  изгражда  стратификационнен  профил  на  раждаемостта  в

България и дефицитът на социализирана и интегрирана работна сила. Този профил се

потвърждава  и  от  регистрираните  данни  при  преброяване  на  населението  2011  г.

Свидетели  сме  на  „ниско-статусна  раждаемост“  –  докато  по-голямата  част  от

българските жени се стремят към по-високо образование и заетост, като същевременно

забавят родителството и регистрират „отложена раждаемост“, то друга, не много по-

малка – тази на ниско социализираните, необразованите и маргиналните слоеве имат

масова „ранна детска“ раждаемост. 

Това,  от  една  страна,  води  до  изкривяване  общото  число  и  коефициенти  на

раждаемостта в България, а от друга, още по-страшна – „до бързо увеличаване дела на

деца  и  младежи,  бъдещи  граждани,  които  са  затиснати  от  заобикалящата  ги

деформираща  бедност,  от  масова  малограмотност  и  неграмотност,  от  масова

лумпенизация и асоциалност.“ 

Повишаването  на  качествените  параметри  на  възпроизводството  на  населението  се

превръща в основно предизвикателство  пред  демографската  политика  на  страната  в

контекста на световната концепция за устойчиво развитие и в процеса на изграждането

на икономика, основана на знанията.

Българската  икономика  се  нуждае  от  качествена  работна  сила  –  образована  и

квалифицирана,  културна  и  възпитана,  социализирана  и  интегрирана.  Регистрира  се

дефицит в ролята на държавата – в нейната социална функция и политики за 
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стимулиране на процеса на възпроизводство, както и във възпитателната ѝ функция –

за „новия европейски човек“. 

Неслучайно едно от най-големите безпокойства пред сегашните правителства поражда

остаряването  на  населението  поради разнообразните  последствия  от  този  процес.  В

редица материали както за отделните страни, така и за Европейския съюз като цяло се

обръща внимание на влиянието, което оказват настоящите демографски процеси върху

икономическия  растеж  и  финансовата  стабилност  в  перспектива.  Основните

притеснения от неблагоприятните промени във възрастовата структура на населението

произтичат от тяхното влияние върху бюджетната стабилност и икономическия растеж

[The Long-Term Sustainability of Public Finances of European Union. – European Economy,

2006].  В  България  е  необходимо  да  се  замислим  и  за  човешкия  капитал,  който  се

възпроизвежда. 

Анализираните  проблеми  след  1989  година,  касаещи  най-общо  повишаването  на

образователния ценз и заетостта сред жените, от една страна, и по-рядкото създаване на

семейство  и  потомство,  от  друга,  са  интердисциплинарни  по  своята  същност.  В

настоящата  работа  е  необходимо да  се  разгледат  икономическите,  демографските  и

социалните  препятствия  пред  жените  в  детеродна  възраст,  като  се  използва

социологията  на  Бюджета  на  времето.  Последната  предоставя  безпрецедентна

възможност  за  задълбочено  изследване  на  тази  проблематика.  Това  е  така,  защото

върху структурата на Бюджета на време резултатира пазарната трансформация у нас, в

годините след 1988-а.

От  1988  г.  до  2009  г.  в  Бюджета  на  времето  на  населението  са  настъпили  както

позитивни, така и негативни изменения, белязани със знака на социална промяна не

само в  посока на  развитие,  но  и  на  регрес.  Те  са  породени от  значими структурни

промени в Бюджета на времето, от радикални трансформации на човешките дейности. 

Главната промяна е ускоряване на ритъма на живот, което изправя човека пред нови

проблеми. Формира се нова времева цялостност – глобализация на социалното време.

Прогресът  на  обществото  е  свързан  с  нарастване  на  работното  и  свободно време  в

резултат  от  общо  нарастване  на  труда  в  обществото.  Липсва  обаче  функцията  на

държавата, както и заинтересованост от страна на икономическите субекти. 

В основен индикатор на неравенство се превръщат продължителността на работния ден

и обемът  на  свободното  време.  Изменят  се  пропорциите  в  основната  времева  ос  –

труд/заетост – свободно време, с акцент върху развитие на творческите дейности като

образование и културни занимания.
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Работата постепенно престава да е само средство за заработване на доход и придобива

качество  на  самореализация.  Нарастват  изискванията  към качеството  на  труда,  към

неговия  творчески  характер.  Увеличава  се  значението  на  свободното  време  за

развитието на личността.

Всичко  това  повлиява  върху  отношенията  между  половете,  които  са  една  от  най-

конфликтните територии в сферата на социалните взаимодействия.

Поради  значимостта  на  Бюджета  на  времето  за  качеството  на  живота  на  хората,

управлението на бюджета на времето се нуждае от оптимизация.  В това отношение

съществуват  неосветлени  и  нерешени  редица  теоретически,  методологически  и

практически проблеми, свързани със съвместяване на работното и свободното време на

жените, равен достъп до обучение, професионално и кариерно развитие, възможност за

съчетаване на работата и семейството и други.

В условията на демократично управление и пазарна икономика държавният интерес

трябва да бъде в услуга на обществения интерес, а именно финансиране на социални

дейности,  които  биха  повишили  благосъстоянието  на  населението  и  в  частност  на

жените в детеродна възраст. В същото време Европа поставя редица казуси, които да се

случат на национално ниво, касаещи именно тази група от населението на страната. В

тази  връзка  държавата  е  необходимо да  си партнира  с  бизнеса  за  постигане  на  по-

високи съвместни резултати. Още по-точно, при партньорството си с икономическите

среди  е  важно да  се  създадат  алтернативни  форми на  заетост.  Необходимо е  да  се

възобнови връзката личност (с приоритет в лицето на жената във фертилна възраст) –

икономика – държава. При решаване на така възникналата ситуация, основополагащо

значение би имало практическото приложение на Социологията на Бюджета на време.

1.2. Теза

Основна изследователска теза: 

Изискванията на ЕС за постигане на висок образователен ценз,  представителство на

жените на високо статусни длъжности, нива на раждаемост и съвместяване на трудовия

и  семейния  живот  поставя  българките  в  детеродна  възраст  пред  приоритизиране  и

преструктуриране  на  дейностите,  изпълнявани  в  ежедневието,  поради  липса  на

адекватни  инструменти,  мерки  и  механизми  (демографски  стратегии  и  политики  за

заетост, и равнопоставеност), изработени в постсоциалистическа България.
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1. 3. Цел, задачи и хипотези на изследването. Обект и предмет

Целта на изследванията по темата е оптимизиране на използване на времето от жените

в детеродна възраст в България чрез проучване и анализ на състоянието, проблемите и

тенденциите  за  изменение  на  Бюджета  на  времето  им  в  периода  1988–2009  г.  и

създаване на примерен теоретичен модел за управление и методика с инструментариум.

Целта детерминира следните изследователски задачи:

1) Да  се  изследва  състоянието  на  използване  на  времето  за  различни  дейности

(време за заетост, време за домакинска работа, време за лични грижи и свободно време)

на жените в детеродна възраст, в годините 1988, 2001/2002 и 2009/2010-а.

2) Да се анализират основните резултати от емпирично изследване сред жените на

база  реализирано  собствено  социологическо  проучване,  посредством  два  метода  –

качествен – дълбочинно интервю, търсещо отговори за социални промени в начина на

живот на жените, при наличие – в какво се изразяват и под влияние на какви фактори са

се случили, и количествен – индивидуална анкетна карта за използване на времето.

3) Да  се  направи  преглед  на  документи,  засягащи  демографската  политика  на

България – в частта стимули за раждаемост и заетост, както и стратегии за развитие на

проблема с равнопоставеност на половете. Също да се изследва степента на достигане

на заложените критерии в качествено отношение от страна на Европейския съюз към

страната ни в тази област.

4) Да се създаде теоретичен модел за съвместяване на трудовия и семейния живот,

насочен към органите на социално управление, на база на събраната информация.

5) Да се изготви примерна методика и инструментариум за изследване и анализ на

използване  на  времето  сред  жените  в  детеродна  възраст  в  България,  който  да  е

приложим в хода на реализация на теоретичния модел и да предоставя възможност за

управление на времето.

Основните хипотези, заложени в проекта, могат да бъдат обобщени по следния начин:

1.) Българките в детеродна възраст имат по-силно изразена динамика в структурата на

Бюджета на времето през 2009 г., в сравнение с 1988 г. Тя се изразява най-вече в пет от

основните елементи – време за заетост, време за обучение, време за домакинска работа,

време за лични грижи и свободно време.

2.)  Факторите,  оказващи  влияние  върху  изменение  в  структурата  на  дейностите  в

Бюджета на време на българките в детеродна възраст у нас могат да бъдат обобщени в

две групи. Първата група включва: неработещи политики в демографската сфера и 
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касаещите заетостта, също равнопоставеността по пол (в това число в семейството като

институция). А към втората спадат: статус на заетост, професия и фактическо семейно

положение.

Обект на настоящото изследване са жените в детеродна възраст в България.  Предмет

на  изследването  са  измененията,  настъпили  в  Бюджета  на  времето  на  българката  в

детеродна  възраст  в  годините  на  прехода  от  планова,  към  пазарно  ориентирана

икономика (периодът 1988–2009 г., като само отделни показатели се проследяват и за

по-голям период от време).

1. 4. Mетоди за изследване

1.4.1. Теоретичен обзор и контент-анализ

Теоретичен обзор и контент-анализ на литературни източници, научни изследвания и

документация (общо 208 броя) по проблемите на: Бюджет на времето, демографската

политика, политиките за равни възможности и заетост. 

Сред  тях  някои  по-важни  документи,  резделени  най-общо  в  три  групи  спрямо

съдържанието си, са:

– с международен характер: Международна класификация на дейности за използване на

времето  (ICATUS);  Хармонизирана  европейска  класификация  на  дейности  за

използване на времето (HETUS 2000 и HETUS 2008); – Стратегия „Европа 2020“ за

повече  работни  места  и  интелигентен,  устойчив  растеж;  Пекинската  платформа  за

действие  11930/11:  съвместяване  на  професионалния  и  семейния  живот  като

предпоставка за равно участие на пазара на труда; Доклад за демографското състояние

на  Европа,  2010;  Национален  доклад  за  Целите  на  хилядолетието  за  развитие  за

България 2012;

– закони и кодекси – Cемеен кодекс (изм. бр.100 от 21 Декември 2010 г.);  Закон за

семейни помощи за деца; Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване;

Кодекс за социално осигуряване; Кодекс на труда (Решение № 7 на Конституционния

съд на РБ от 19.06.2012 г. – бр. 49 от 29.06.2012 г.); Закон за насърчаване на заетостта

(изм. и доп., бр. 7 от 24.01.2012 г); Закон за защита от дискриминация (ДВ бр.103 от

29.12.2009 г., в сила от 29.12.2009 г.);

–  стратегии,  планове  и  отчети  –  Национална  стратегия  за  демографско  развитие  на

Република България 2006–2020 г.; Отчети за изпълнението на Националната стратегия
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за демографско развитие на Република България (2006–2020) за периода 2006–2010 г.;

Планове  за  изпълнение  на  Националната  стратегия  за  демографско  развитие  на

Република  България  (2006–2020  г.)  до  2011  г.  включително;  Актуализираната

Националната стратегия за демографско развитие на Република България 2012–2030 г.;

Актуализирана  стратегия  по  заетостта  на  Република  България  2012–2020  г.;

Актуализирана  стратегия  по  заетостта  на  Република  България  2008–2015  г.;

Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете за периода

2009–2015 г.; Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на

жените и мъжете до 2012 г.; Отчет за изпълнението на Националния план за действие за

насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2011 г. и други.

1.4.2. Проучване на документални източници (вторични данни)

1.) Анализ на вторични данни на НСИ за Бюджета на време в дефинираната времева

граница 1988–2009г.

2.) Текуща демографска статистика на НСИ за изследвания период, както и резултати

от  Преброяванията  на  населението  (включително  и  през  2011г.),  отнасяща  се  до

разпределение по пол, възраст, образование, заетост, брачност, раждаемост, миграция и

други.

3.)  Модулни  изследвания  на  НСИ:  „Съвместяване  на  работа  със  семеен  живот“

допълнителен модул към Наблюдение на работната сила през 2010 г.; „Организация на

работата и работното време“, 2004 г.;

4.) Резултати от представителни изследвания по проблема: Национално представително

изследване  „Семейни  модели“  –  част  от  проект  на  Макс  Планк  Институт  за

демографски  изследвания  „Взаимоотношения  между  поколенията  и  половете“,  2007

[International  Comparative  Panel  Survey  „Generation  and Gender  Survey“,  2007];  Крос-

културно  изследване  на  проф.  Герард  Хофстеде  за  така  наречения  „четири-мерен

модел“ [Hofstede 1980]; – Репрезентативно изследване сред 1227 души в България, с

методика,  основана  на  модела  на  Хофстеде,  2004;  –  „Европейско  проучване  на

условията  на  труд“  2010,  Европейската  фондация  за  подобряване  на  условията  на

живот  [Changes  over  time  –  First  findings  from the  fifth  EuropeanWorking  Conditions

Survey,  2010];  Класация  на  Световния  икономически  форум  за  равенството  между

мъжете и жените (2006–2012 г.); The Millennium Development Goals Report 2012, Goal 3:

Promote gender equality and empower women и други.
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1.4.3.  Емпирично  социологическо  изследване  посредством  качествен  метод  –

дълбочинни интервюта (първични данни)

Проведено на терен социологическо емпирично изследване посредством дълбочинни

интервюта изготвяне на аналитичен материал на тази база.

Метод на  регистрация  на  информацията  – дълбочинно  интервю.  (Вж. Обосновка за

избор на метод в Приложение.) Така е обрисувана картина с изясняване на въпросите,

които Бюджетът на време само фиксира. 

Участници – интервюирани са  общо 63 жени по признаците тип населено място (в

зависимост от районите за планиране в България), икономически статус и възраст. (Вж.

Табл.  4.  Разпределение  на  реализираните  дълбочинни  интервюта  по  тип  населено

място, икономически статус и възраст в Приложение.)

Разпределение по тип населеното място – реализирани са по 9 дълбочинни интервюта в

столица, 18 в областен град, 18 в друг град и 18 в селата.

Разпределението по икономически статус – интервютата са осъществени сред 28 заети,

14 безработни и 21 пенсионери. На ротационен принцип за участие са поканени жени с

различен статус  в  заетостта,  а  именно:  работодател,  мениджър,  служител,  работник.

Изследването търси и мнението на социалните групи: учащ и домакиня, в ролята им на

икономически неактивни лица.

Разпределение по възраст – 21 жени на възраст 25 г., на 44 г. и 64 г., с предварително

скрининг  условие  за  навършването  им към октомври 2009  г.,  когато  Националният

статистически  институт  стартира  теренната  работа  по  петото  поред  целогодишно

изследване на Бюджета на времето на населението (част от програмата за Преброяване

на населението и жилищния фонд в България през 2011 година).  (Вж. Въпросник за

набиране на участници в дълбочинни интервюта в Приложение.)

Най-младите  представителки  са  разпитвани  за  настоящия  им  живот,  както  и  за

представите им за предстоящите години, тези на 44 г. за живота им преди 1989 г. (а

именно – за техните първи 25 г.,  които са протекли тогава),  за  настоящето,  както и

проекция на живота им след 17 г., а представителките на най-възрастната категория –

64 г., са помолени да опишат живота си след 1989 г. (т.е. за техните 25 и 44 години).

(Вж. Сценарии за провеждане на дълбочинно интервю с жени на възраст 25 г., на 44 г. и

64 г. в Приложение).

Влияние на признака образование – за участие в дълбочинните интервюта са поканени 
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жени със средно и по-високо образование предвид факта, че по-ниско образованите по-

трудно  формулират  и  изказват  мнение  и  защитават  тези,  съответно  изпитват

препятствия при аргументацията на изказани позиции.

Мотиви за подбор на градовете, включени в изследването – избрани са три от общо

шест района за планиране в България предвид силно изразените вътрешнорегионални

различия в икономическото развитие на страната: 

– Югозападен район за планиране (ЮЗРП) – силно развит район – с най-многобройно

население и най-значителен икономически принос за цялостното развитие на страната. 

Населено място: гр. София – столица.

–  Югоизточен  район  за  планиране  (ЮИРП)  –  развиващ  се,  проспериращ  район,

благодарение на добре развитата индустрия, търговия, туризъм и промишленост.

Областен град – гр. Бургас. Друг град – гр. Поморие. Село – с. Рудник.

–  Северозападен  район  за  планиране  (СЗРП)  –  най-слабо  развитият  район  на

територията  на  републиката,  най-изоставащ,  най-проблемен.  Поради  ликвидация  на

индустриалните предприятия или преобразуване и приватизация след 1989 г., до днес

същите  не  са  в  състояние  да  реализират  наличния  си  производствен  капацитет.

Нововъзникналите  малки  и  средни  предприятия  от  своя  страна  не  разполагат  с

необходимите  финансови  ресурси  за  инвестиране  в  устойчиви  и  конкурентни

производства.  Устойчивото  развитие  на  икономиката  на  СЗРП  зависи  от  макро-  и

микросредата – тоест понастоящем и той е повлиян от световната икономическа криза,

както и от посоката на развитие на националната ни икономика.

Областен град – гр. Враца. Друг град – гр. Бяла Слатина. Село – с. Баница.

За  провеждането  на  дълбочинните  интервюта  е  използвана  звукозаписна  техника

(диктофон) за по-точното и изчерпателно представяне на събраната информация. 

На базата на реализираните интервюта е изготвен абстрактно-логически анализ.

1.4.4.  Емпирично социологическо  изследване,  посредством количествен метод –

индивидуална анкетна карта (първични данни)

В края на дълбочинното интервю всяка една от участничките е помолена да попълни

индивидуална  анкетна  карта,  в  която  да  отбележи  разходът  на  време  в  различните

дейности, съобразени с номенклатурата, използвана от НСИ през 2009/2010 година, при

изследването  на  Бюджета  на  времето.  Всички  посочват  за  настоящето  –  часове  и

минути, отделяни за предварително изредени дейности за последния делник и 
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последния почивен ден, както и спомен за миналото (тези на 44 години, за техните 25

години; тези на 64 години – съответно за периода, когато са били на 44- години и на 25

години), както и хипотетичната им нагласа как ще се случва делникът и почивният им

ден, когато навършат 44 години (тези на 25 години към момента), и 64 години (тези на

25 години, както и 44-годишните). (Вж. Анкетни карти с жени на възраст 25 г., на 44 г.

и 64 г., в Приложение).

Данните  от  попълнените  анкетни  карти  са  въведени  в  електронен  формат  и  са

подложени на количествен анализ посредством статистически пакет за обработка на

данни  SPSS  версия  14.0  (IBM).  За  интерпретацията  на  резултатите  е  използвана

дескриптивна  статистика  –  разпределението  на  времето  на  жените  от  различните

възрастови  групи  е  представено  в  табличен  вид,  посредством  средни  оценки  сред

участващите в дейността лица.

1. 5. Организация на изследването 

Технологична последователност на изследването, в три етапа (Вж. Фиг. 1. Организация

на изследването в Приложение):

Първи етап (2009–2010) Теоретичен анализ на литературните и документалните

източници:  анализ на състоянието на проблема на Бюджета на времето; теоретично

изследване на динамиката на бюджета на времето,  на жените в детеродна възраст в

България;  охарактеризиране  на  фактори  за  социални  трансформации  в  Бюджета  на

времето  на  жените  в  детеродна  възраст;  преглед  на  политики  в  областта  на

демографската политика, политиките за равни възможности и заетост; дефиниране на

изследователския модел; формулиране на проблема, разработване на методология на

изследването, включително теза, цел, задачи, хипотези, обект, предмет и методи. 

Втори  етап  (2010–2011)  Анализ  на  вторични  данни:  анализ  на  състоянието  на

използване на времето за различни дейности (време за заетост,  време за домакинска

работа, време за лични грижи и свободно време) на жените в детеродна възраст – общ

преглед  в  годините  1988–2001/2002  г.;  анализ  на  резултати  от  национални

представителни и международни – сравнителни изследвания по проблема; задаване на

параметри  за  провеждане  на  самостоятелно  теренно  емпирично  социологическо

проучване  за  използване  на  времето  жени  посредством  два  метода  –  качествен  и

количествен.  Изготвяне  на  сценарии  за  провеждане  на  дълбочинни  интервюта.

Дефиниране на целевата съвкупност по възраст, тип на населеното място и статус на

заетост. Планиране и организиране на теренна работа.
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Трети етап (2011–2012) Реализация на самостоятелно теренно проучване, анализ

на  получените  резултати  и  формулиране  на  алтернативи  за  оптимизиране  на

управлението  на  времето  сред  жените  в  детеродна  възраст:  реализация  на

планираното  самостоятелно  проучване  към  проекта.;  анализ  на  информацията  –

абстрактно  логически  и  статистически  –  с  помощта  на  SPSS.;  анализ  на  вторични

данни,  допълнително  поръчани  за  сравнителен  анализ  и  оценка  на  промените  във

величината, структурата и използване на времето на бюджета на жените в детеродна

възраст и на обуславящите ги фактори според данните от 1988 г. и 2009 г.; изготвяне на

теоретичен модел за съвместяване на трудовия и семейния живот и примерна методика

и инструментариум за изследване и анализ на използване на времето сред жените в

детеродна възраст в България, с цел управление.
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ГЛАВА  ВТОРА.  ТЕОРЕТИЧНО  ИЗСЛЕДВАНЕ  НА  БЮДЖЕТА  НА

ВРЕМЕТО НА ЖЕНИТЕ В ДЕТЕРОДНА ВЪЗРАСТ

2. 1. Сравнителни изследвания на Бюджета на времето в България

Изследването  „Бюджет  на  времето“  е  включено  в  Закона  за  Преброяване  на

населението  и  жилищния  фонд  през  2011  година.  То  е  петото  по  ред  у  нас,  с

национална  представителност.  Наблюдението  стартира  на  19  октомври  2009  г.  и

продължава една календарна година – до 18 октомври 2010 г., като са анкетирани 3132

домакинства  в  цялата  страна.  Обект  на  изследването  са  лицата  над  10  години.

Анкетираните  лица  попълват  „Дневник  за  използване  на  времето“,  в  който

денонощието е разделено на интервали от 10 минути и за всеки интервал трябва са

попълнени  извършваните  дейности.  Всеки  делничен  ден  се  наблюдават  12

домакинства,  а  в събота и неделя – по 30. Провеждането на изследването е част  от

програмата на ЕВРОСТАТ за единно изследване на Бюджета на времето в рамките на

Европейския съюз (HETUS 2008). Четвъртото по ред изследване Бюджет на времето на

населението  2001/2002  също  е  част  от  програма  за  Преброяване  на  населението  и

жилищния фонд в страната 2001, е проведено в периода 15 октомври 2001–15 октомври

2002 от Националният статистически институт. Обект на изследването са лицата над 7

години. В извадката са включени 3132 домакинства. Извадката позволява получаването

на представителни резултати общо за страната, в градовете, селата, по възраст и пол и

други демографски характеристики на изследваните лица, а също така и за дните от

годината.  Това  е  първото  изследване  в  България,  включено  в  Единна  програма  за

изследвания на Бюджета на времето в Европа (HETUS 2000). За установяване Бюджета

на времето и осигуряване на сравнимост на данните е използвана единна класификация

на дейностите. Тя включва над 150 дейности, разделени в 12 групи, като всяка дейност

обхваща отделни сфери от човешките дейности, респективно живот.

Първото изследване на Бюджета на времето е проведено в периода 1970/1971, второто –

през  1976/1977,  а  третото  през  1988  година.  В  настоящия  труд  сравненията  ще  се

правят между последните три изследвания на Бюджета на време (1988, 2001/2002 и

2009/2010). За изследването от 1988 г. е важно да се каже, че е проведено в периода 1

януари–31 декември 1988 г., сред цялото население (0+ години). Наблюдавани са 9150

домакинства и са обхванати 27 506 лица. Всяко домакинство разказва един свой 
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ден. На ден са наблюдавани 25 домакинства. Информацията е събирана в 6 основни

групи  (труд;  време,  свързано  с  труда;  домашен  труд;  покупка  на  блага  и  услуги,

физиологични потребности и свободно време) и 98 подгрупи дейности.

В България и преди 1976 г. са реализирани изследвания на Бюджета на време, но са с

конкретна  целева  насоченост.  За  първи  път  изследване  на  Бюджета  на  времето  е

направено през 1958 г. У нас са извършени над 30 изследвания на Бюджета на времето.

През 1967 г. са събрани представителни данни за Бюджета на времето на населението

на  страната.  В  тези  изследвания  под  научното  ръководство  на  З.  Стайков  участие

взимат  редица  български  социолози  и  икономисти  като:  Кръстъо  Петков,  Саша

Тодорова, Здравка Тонева, Благой Колев, Начко Радев и други.

Характерно за тези проучвания на времето на населението на България е, че обхващат

не само Бюджета на време, но и свободното време, не само времето на работниците, а и

времето на цялото население на страната  над шестгодишна възраст  за всеки ден от

седмицата  (365 дни).  Това дава възможност да се получат АБВ, или структурата на

съвкупното време на населението за една година, равняващо се за страната на около 75

млрд. часа. От друга страна, обхващането на населението от всички възрасти позволява,

да се получат статистически ГБВ-структурата  на съвкупното време на една условна

личност, от нейното раждане до нейната смърт [Радев 2007: 17].

Проблеми при сравняването на бюджетите на времето

В своята книга Изследвания на Бюджета на времето З. Стайков казва: „На пръв поглед

данните  за  използването  на  времето  изглеждат  лесно  сравними  и  съпоставими.

Навсякъде на планетата ни денонощието е равно на 24 часа,  навсякъде хората спят,

работят,  хранят  се,  отглеждат  деца.  Може  ли  обаче  пряко  да  се  сравнява

продължителността на времето за отглеждане на деца в града и селото през XIX век в

САЩ и България,  в  Норвегия  и  Нигерия?  Как  се  отразяват  социалните  промени  в

Бюджета на времето и как при сравняването на два Бюджета на времето могат да се

разкрият социалните различия? Дали сега провежданите изследвания на Бюджета на

времето дават възможност да се разкрият социалните промени? Каква нова информация

всъщност  дава  сравняването  на  различни  Бюджети  на  времето?  Не  поражда  ли

изучаването на Бюджета на времето повече проблеми, отколкото решава? 

За да не се подвеждаме от данните за Бюджета на времето, следва да знаем тяхната

същност, техните възможности и ограничения. Това ще позволи да разкрием същността
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на процесите и факторите, които определят едни или други разходи на време. Липсата

на  достатъчно  обща  и  достатъчно  конкретна  теория  за  обществото  и  ограничените

възможности за свързване на тази теория с конкретните човешки дейности пораждат и

основните трудности при сравняване на различни бюджети на времето.

Решаването  на  основния  въпрос  на  изучаването  на  Бюджета на  времето изисква  да

бъдат установени: 

1.) броят и съществените характеристики на хората, за които се отнася Бюджетът на

времето;

2.) броят и видът на дейностите;

3.) броят и видът на продуктите от тези дейности, в т.ч. на средствата, необходими

за тяхното осъществяване;

4.) броят и основните характеристики на дните, за които се отнасят тези дейности

(сезон, месторабота, дневен/нощен труд, условия на труд и почивка и други). 

Без  тази  информация  да  е  налице,  данните  за  различните  бюджети  на  времето  са

несравними. Или сравнимостта на времевите величини е в зависимост от сравнимостта

на посочените показатели,  в  противен случай данните за разходите на време стават

несравними по същество“ [Стайков 1989: 58–59].

Задълбоченият  преглед  на  системата  на  Хармонизираното  европейско  изследване

HETUS  2000  [https://ec.europa.eu/eurostat/data/database?node_code=tus]  поставя  и

конкретни въпроси за съпоставимост в национален и европейски мащаб:

1.  Възрастовата  структура  на  лицата,  обхванати  в  изследването,  възпрепятства

допълнителна обработка и анализ на информацията. При реализираните изследвания за

използване на времето в отделните държави-членки се наблюдават различни долни и

горни граници на възрастта: Белгия: 12 +; България: 7 +; Германия: 10 +; Естония: 10 +,

Испания: 10 +, Франция: 15 +, Италия: 3 +; Латвия: 10 +; Литва: 10 +, Полша: 15 +;

Словения: 10 +; Финландия: 10 +; Обединеното кралство: 8 +; Норвегия: 9 – 79.

2. Периодът на теренната работа се различава с години, което е абсолютно недопустимо

условие предвид промените, които настъпват в икономиките и като резултат в живота

на хората: референтните периоди са между 1998 и 2006. Как да сравним Бюджета на

време на жените във Франция (1998 г.) с това на същата група, изследвани в България

(2001/2002 г.) и Белгия (2005/2006 г.)?

3.  Изрично  условие  е  наблюдението  да  обхваща  12-месечен  период,  тоест  365

последователни дни. Всеки респондент следва да попълни в дневника информация за 

35

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database?node_code=tus


два дни – един делничен (от понеделник до петък) и един почивен (събота или неделя).

Наблюдава се неспазване и на тези условия, най-вече във Франция, Латвия и Литва.

(Вж. Табл. 5. Период на провеждане на Хармонизирано европейско изследване HETUS

2000 по участващи държави в Приложение.)

Общата  препоръка  на  Евростат  е  да  се  извършва  Хармонизирано  европейско

изследване  на  всеки  5–10  години.  Спрямо  новите  насоки  HETUS 2008,  в  България

Бюджет на времето се реализира през октомври 2009–октомври 2010 г.,  а  в Италия

например се планира терен в периода октомври 2013–септември 2014 г. В раздел „9.

Честота на разпространение“ на интернет страницата на Евростат се пояснява, че „не е

известно, и ако да – кога тези данни (т.е. от HETUS 2008) могат да се разпространяват

от Евростат – оригинал на текста от английски: „It is currently not known if and when

these data (HETUS 2008) might be disseminated by Eurostat“ [Евростат 2012].

Теоретичното изследване на състоянието на проблема на Бюджета на време установява,

че  методът  по  Захари  Стайков  и  Начко  Радев  днес  губи  своя  смисъл  и  значение

предимно на две нива – национално и международно. В България основната причина

може да се потърси най-вече в липсата на заинтересованост от страна на държавата.

При  прегледа  на  стратегиите  за  демографско  развитие  (Национална  стратегия  за

демографско  развитие  на  Република  България  2006–2020  г.;  Актуализираната

Националната стратегия за демографско развитие на Република България 2012–2030 г.),

заетост  (Актуализирана  стратегия  по  заетостта  на  Република  България  2008–2015

година;  Актуализирана  стратегия  по  заетостта  на  Република  България  (2012–2020

година))  и  равнопоставеност  на  половете  (Национална  стратегия  за  насърчаване  на

равнопоставеността на половете за периода 2009–2015 г.) не се регистрира използване

на  резултати  от  изследванията  на  Бюджет  на  времето,  проведени  след  1988  г.  до

момента у нас. Познавателните възможности на метода са силно подценени. Бюджетът

на време предлага възможност да се обяснят социалните процеси и проблеми, да се

направят прогнози и предложат проекти, които да послужат в управлението. С липса на

достатъчно  финансови  средства  от  бюджета  се  обяснява дефицитът  на  задълбочени

анализи по проблемите, които методът фиксира. Конкретен пример за последното може

да  се  даде  с  изследването  на  Бюджет  на  времето  2009/2010,  който  е  част  от

Преброяване на населението и жилищния фонд 2011. Създава се ситуация, в която се

събира огромна база данни с информация за използване на времето, съобразена с 
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Хармонизирано европейско изследване (HETUS 2008), която „обещава“, че предвижда

международни сравнения, а същевременно не само не ѝ се дава публичност, но и при

професионален  интерес  или  с  образователна  цел  е  необходимо  да  се  поръчат

допълнителни обработки, за които да се заплати. Единствените резултати, които стават

обществено достояние посредством различни информационни канали (медии) разказват

само за  структурата  на  ежедневието  на  българина  –  и  най-вече  колко време „спи“,

„работи“, „почива-свободно време“, „ползва интернет“. Огромната мощ е в това да се

бюджетира на база на събраната информация, да се управлява времето, така както е бил

използван в годините преди 1988-а от Захари Стайков и по-късно от Начко Радев. В

противен случай предложението е да се промени наименованието, позовавайки се на

етимологията на думата „бюджет“. 

В тълковните речници за произхода на думата „бюджет“ се посочва древнолатинското

название  „bulga“  (чувал,  торба,  чанта,  кесия),  което  по-късно  се  трансформира  във

френския език в „bougette“ и в английския език като „budget“ (кожена чанта). В някои

от източниците се споменава, че: „бюджетът е предварителна равносметка за годишния

паричен приход и разход на държава, организация, фирма или домакинство.“. Според

други „бюджетът е формално писмено изявление, списък с всички планирани, очаквани

от  управлението  (мениджмънта)  приходи  и  разходи  за  даден  период  от  време,

обикновено година, но не задължително календарна.“. Според трети „бюджетът е запас

или колекция с определени граници.“

Абстрахирайки се от финансовия нюанс на думата бюджет и спирайки се на първото

значение,  а  именно  –  „чувал“,  можем  да  съотнесем  съдържанието  на  чувала  към

темпоралните  характеристики  на  времето.  И  чувалът,  и  времето  имат  определени

ограничености – „обем“, т.е. „побират“ определено количество. Бюджетът в древността

е синоним на фиска на държавната хазна,  тоест  на държавното съкровище.  Имайки

предвид стойността на времето, също можем да допуснем, че последното е безценно.

Още повече, съкровище, което е отвъд държавните граници, то е изконно притежание

на  всеки  индивид.  Следващото  описателно  качество  на  бюджета  е  „планирането“,

„предварителната равносметка“, „списъкът“ – тоест задаването на бъдеща форма, която

поставя под въпрос формулирането на метода Бюджет на времето у нас. Съществуващ

под това наименование, той предполага заявяване на намерения за бъдещ период, т.е.

планиране на време, обмислен/предвиден разход на време, инвестиране на време, като

по  този  начин  навлиза  в  терминологията  на  Управление  на  време.  Към  момента

изследванията  на  Бюджета  на  време  и  по-конкретно  1988  г.  и  след  това,  които  се
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реализират в България, измерват вече изразходваното от лицата/домакинствата време,

тоест вече използваното. Което в ежедневния живот не е планирано. Не защото не са

правени задълбочени анализи (от  Н.  Радев в  „Бюджет на  времето“,  2007),  а  защото

държавата  не  взима  под  внимание  регистрираните  резултати.  Методът  Бюджет  на

времето дава предпоставки за създаване на стратегия за управление на времето, от една

страна, от друга – регистрира вече „управляваното“ време. 

При анализа на източници в световен мащаб се установи, че в други държави (и англо-,

и  немскоговорящи)  методът  Бюджет  на  времето  се  среща  под  наименованието

Използване  на  времето  (Time  use  –  на  английски,  Zeit-Nutzung  –  на  немски).  За

Управление на времето се употребяват съответно Time management и Zeitmanagement.

Предложението е на първо място за промяна наименованието на метода – от Бюджет на

време  на  Оползотворяване  на  времето,  намирайки  се  в  условията  на  епохата  на

знанието, и поставените цели за създаване на човешки, респективно социален капитал.

Разбира се, с тази условност – че на база събрана информация се търсят решения на

регистрираните проблеми. 

На международно ниво – загуба на информация и липсата на сравнимост. Проблемите

са резултат от класификатори на дейностите, дефинирани по начин, по който не могат

да  бъдат  съотнесени  към регионалните  различия,  което  води  до загуба  най-вече  на

„социална“  информация  (по  примера  за  Нова  Зеландия  и  Италия);  референтните

граници на провеждане на теренната работа в рамките на 8 години (HETUS 2000: 1998–

2006 г.); наблюдения в период, по кратък от 365 дни или с наличие на прекъсвания;

възрастови ограничения.

При  анализа  на  резултати  от  Бюджет  на  времето  са  от  изключителна  важност

структурата на дейностите, както и методиката и методологията на самото изследване.

В литературата, посветена на Бюджета на време, са предложени редица класификации

на неговите елементи, построени на едно или на няколко основания. Обаче достатъчно

разработена  система  на  основания  за  класификация  все  още  няма,  макар  опити  за

създаването  ѝ да се правят.  При разработване на класификациите  на  елементите на

Бюджета на време се сблъскваме с два вида проблеми. Първият е свързан с отчитане на

специфични особености на социални, професионални и демографски групи. Например

фактическите  граници  между  работното  и  извънработното  време  на  различни

професионални групи (учители, научни работници, дейци на литературата и 
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изкуството)  не  съвпадат  с  регламентираното  време  в  трудовото  законодателство.

Вторият  проблем  е  в  разработването  на  система  от  основания  за  класификация  на

елементите  на  Бюджета  на  време,  която  би  имала  универсално  значение  при

конструиране на конкретните схеми. Предложението е да се анализират четири основни

групи дейности при сравняване на Бюджетите на време в годините.  В своя цитиран

вече труд Радев изчерпателно разглежда съдържанието им: работно време,  време за

домашен труд,  време за физиологични потребности и  свободно време.  Структурата,

предложена от  автора е  безусловно адекватна към настоящия момент и може да се

използва буквално [Радев 2007: 18–23].

2.2. Фактори за социални трансформации в Бюджета на времето

Социалният  фактор е  всеки социален  факт или реалност,  доколкото обуславя  нечия

индивидуална  или  колективна  дейност,  или  въздържане  от  дейност.  Понятието

социален  фактор  е  важно  с  оглед  на  констатацията,  че  човешкото  поведение  се

обуславя  и  от  несоциални  факти  или  реалности  (биологични,  физически  и  други).

Факторният  анализ  е  общност  от  методи  на  многомерния  статистически  анализ  на

данни от емпирични социологически изследвания. Чрез тях се определят броят и видът

на  възможните  скрити  (латентни),  външно ненаблюдаеми  комбинации  на  признаци,

включени  в  емпиричното  изследване,  подчинени  на  вътрешни  закономерности  и

взаимовръзки, които се изменят независимо от други комбинации.

Броят на търсените фактори обикновено е значително по-малък от броя на включените

във  факторния  анализ  признаци.  В  общата  процедура  по  прилагане  на  факторния

анализ може да се отделят следните етапи:

Първо. Подбор на изходните признаци в съответствие със съдържателната хипотеза на

изследването и проверка на качествата на тези признаци.

Второ. Избор на метода или на комплекси от методи на факторния анализ, сравняване

на резултатите в последния случай.

Трето.  Определяне  на  връзките  между  получените  фактори  и  изходните  признаци,

избор на броя на факторите, определяне на главните и второстепенните фактори.

Четвърто. Интерпретация на получените фактори.

Пето. Проверка на възможността за възпроизвеждане на получения набор от фактори

при повторна извадка от същата генерална съвкупност.

Шесто. Решаване на конкретна съдържателна задача или на група задачи с помощта на

получените фактори.
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Седмо. Върху Бюджета на време съществено влияние оказват и редица демографски

характеристики на личността.

Факторът пол оказва съществено влияние върху Бюджета на време. Анализът на този

фактор върху Бюджета на време показва съществени джендър-различия между двата

пола. Тези различия се проявяват в няколко основни направления: заетост; грижи за

домакинството; свободно време и други.

Факторът  възраст  влияе  върху  начина  на  използване  на  Бюджета  на  време  на

българското  население.  Особено значими са  различията  по отношение  на  трудовата

активност  и  заетост;  грижите  за  домакинството;  свободното  време;  доброволната

работа; пътуването и други. 

Образователният  фактор играе  двояка роля в социалния механизъм,  който определя

използването на Бюджета на време. Преди всичко образованието опосредства като че

ли  действието  на  всички  други  фактори.  Като  система  от  знания  и  норми  обаче

образованието  притежава  определена  самостоятелност,  независимост  спрямо  други

жизнени фактори. Заедно с това трябва да се отбележи, че измененията в образованието

често са неотделими от промените,  породени от възрастовите изменения.  При слабо

образованите лица е слабо развитието на занимания, свързани със съвременните форми

на  приобщаване  към културата  като  четене,  учение,  непрофесионално  творчество  и

други, както и огромната продължителност на домашния труд. При лицата с по-високо

образование  се  разширяват  и  интензифицират  заниманията,  свързани  с  културата.

Ежедневното участие в културата се превръща в една от първостепенните обществени

потребности.

Признакът  фактическо  семейно  положение  оказва  съществено  влияние  върху

разпределението на ролите в домашните работи. Различието между семейните роли на

двамата партньори са основа на битовото неравенство между жените и мъжете.  Без

съмнение,  семейните мъже или тези,  които живеят в съжителство без брак,  отделят

повече време за домашните работи от несемейните. Но с преминаването от младостта

към  семейния  живот/съжителството  нараства  още  повече  несъответствието  между

величината на разходите на време за водене на домашните работи у жените, от една

страна,  и  у  мъжете,  от  друга.  И  така,  макар  с  нарастването  на  семейството  и  със

съответното увеличаване на обема на домашния труд, мъжете да са принудени да се

заемат с все повече общосемейни работи, на тях се пада все по-малка част от тези 
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работи, във всеки случай по-малка от техният дял в потреблението на произведените в

семейството  услуги.  Между  другото  това  обстоятелство  проличава  при  жените  в

непълните семейства.  Те изразходват за домашни работи няколко часа седмично по-

малко време от майките на деца в пълните семейства. Както се вижда, обслужването на

съпруга играе съществена роля в домашните задължения на семейните жени.

Факторът доход оказва влияние върху Бюджета на време. При изследване на факторите

обикновено на данните за средния доход на глава от семейството се отрежда важно

място.  Домашният  труд  представлява  своеобразен  заместител  на  паричния  доход.

Обикновено  колкото  е  по-нисък  доходът,  толкова  повече  време  се  налага  да  бъде

отделяно  за  грижите  за  дома,  за  да  може  в  натурална  форма  да  се  компенсира

недостигът на парични средства. На свой ред продължителността на домашния труд се

отразява  върху  размера  на  свободното  време.  Обратно,  високият  доход  облекчава

ползването на услугите, понижава неотклонимостта на домашния и освобождава време,

използвано за по-възвишена дейност. Главните различия в семейства с висок доход са в

намаляване на домашния труд и в известно нарастване на времето, отделяно за четене,

гледане на телевизия и учение.

Етническият  фактор  за  първи  път  е  изследван  при  националното  представително

изследване на Бюджета на време през 2001 година. Известно е, че етническата общност

е  човешка общност,  която  се  формира върху определена  територия,  на  основата  на

известни  стопански  връзки,  езиково  единство,  общност  на  бита  и  културата,  на

психическата нагласа с предимно ендогамен принцип на възпроизводство на семейно-

родствените отношения. Отделната личност може да мени своята класова и групово-

професионална принадлежност, но съзнанието за етническа принадлежност се изгражда

твърде рано  и  се  усвоява  заедно  с  културните  традиции,  обичаите,  едновременно  с

усвояването на родния език.  Най-общо етническото  е потребно,  за  да се  осъществи

необходимият  процес  на  наследяване  на  обществения  живот.  Когато  се  говори  за

етническа общност, се имат предвид най-вече езикът, културата,  битовите традиции,

самоидентификацията. Важен индикатор в това отношение е и Бюджетът на време на

различни  етнически  групи.  Регистрират  се  съществени  различия  по  отношение  на

заетостта, която е най-висока при българската етническа група (по-висока от средната);

при грижите за домакинството; при свободното време и други.

Размерът  на  населеното  място  на  изследваните  лица  също  оказва  влияние  върху

използването на Бюджета на време на българското население. Значимо е това влияние
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върху:  времето  за  заетост;  неформалната  заетост;  времето  за  учение;  грижите  за

домакинството; свободното време; времето за пътуване и други.

Заеманата длъжност или професия са от съществено значение за времевия ресурс, с

който се разполага в извънработно време. Тази характеристика заслужава задълбочен

анализ.

Отношенията  между половете  са една от най-конфликтните територии в сферата  на

социалните взаимодействия и на универсалния проблем за „разбирането на Другия“.

Принадлежността  по  пол  се  обозначава  с  различни  категории  –  род,  социален  пол,

джендър,  джендър  идентичност.  По  същество  става  въпрос  за  понятия,  свързани  с

възприетите  социални  различия  между  мъжете  и  жените,  които  се  променят  във

времето и притежават определена специфика в различните култури [Кирова 2001: 232].

2. 3. Равнопоставеността по пол в българското законодателство

Според Герард Хофстеде пропастта  между половете зависи от държавата [Хофстеде

2001: 117]. В България последните години са белязани от прехода към демокрация и

изграждане  на  правова  държава.  Особено  важна  стъпка  в  това  отношение  е

синхронизирането  на  вътрешното  ни  законодателство  с  принципите  и  актовете  на

международното  право.  Подписани  и  ратифицирани  са  редица  международни

документи,  с  което  България  поема  стриктни  ангажименти  за  гарантиране  и

насърчаване на равнопоставеността между половете. 

С Протокол № 481 на Министерския  съвет от 10.12.2008 г.  е  приета  Националната

стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете за периода 2009–2015 г. в

изпълнение  на  препоръките  на  Съвета  на  Европа,  стратегическите  документи  на

Европейския съюз – Европейска пътна карта за равенство на жените и мъжете (2006–

2010),  Европейския  пакт  за  равнопоставеност  на  половете,  добрите  практики  на

държавите-членки на ЕС, принципите, залегнали в конвенциите на ООН за правата на

човека и правата на жените и други.

Принципите на равноправие и недискриминация между половете са заложени още в

разпоредбите на Конституцията на Българското Княжество, приета на 16.04.1879 г. В

Конституцията  на  Република  България  (Обн.,  ДВ,  бр.  56/1991  г.)  са  заложени

принципите  на  равноправие  и  недискриминация.  Кодексът  на  труда  (Обн.,  ДВ,  бр.

26/1986  г.)  категорично  забранява  всякакви  форми  на  дискриминация,  привилегии,

ограничения въз основа на пола и въвежда принципа на равно заплащане на труда на
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жените и мъжете. Антидискриминационни разпоредби във връзка с пола се съдържат в

Закона за  насърчаване  на  заетостта  (Обн.,  ДВ,  бр.  112/2001 г.),  Закона  за  социално

подпомагане (Обн., ДВ, бр. 56/1998 г.), Закона за висшето образование (Обн., ДВ, бр.

112/1995 г.), Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Обн., ДВ,

бр. 112/1995 г.) и други. Семейният кодекс (Обн., ДВ, бр. 41/1985 г.) се основава върху

принципа  на  „…равенство  между  мъжете  и  жените...“.  Кодексът  за  социално

осигуряване  (Обн.,  ДВ,  бр.  110/1999  г.)  въвежда  принципите  на  задължителност  и

всеобщност на осигуряването, както и равнопоставеност на осигурените лица.

Наказателният кодекс (Обн., ДВ, бр. 26/1968 г.) квалифицира като престъпления срещу

личността изнасилването, склоняването към проституция и трафика на хора, както и

принуждаването  към  сексуални  действия  чрез  използване  на  служебната  или

материална зависимост на лицето. Законът за защита от дискриминация (Обн., ДВ, бр.

86/2003 г.) постига в голяма степен съответствие на достиженията на правото на ЕС в

областта на равното третиране, равното заплащане, равнопоставеността по отношение

на трудовата заетост, защитата на бременните жени и тежестта на доказателството.

Законът  за  борба  с  трафика  на  хора  (Обн.,  ДВ,  бр.  46/2003  г.)  въвежда  мерки  за

превенция и защитава жертвите на трафика на хора в съответствие с Конвенцията на

Обединените  нации  срещу  международната  организирана  престъпност  и  съблюдава

допълнителния Протокол към Конвенцията за превенция, спиране и наказание трафика

на хора, особено на жени и деца. Законът за защита срещу домашното насилие (Обн.,

ДВ, бр. 27/2005 г.) регулира отношенията, свързани с домашното насилие, и предоставя

мерки  за  защита  срещу  него  и  помощ  на  пострадалите  лица.  Според  Закона  за

омбудсмана (Обн., ДВ, бр. 48/2003 г.) Националният омбудсман и неговият заместник

отговарят за разследване на нарушения на гражданските права и свободи от страна на

държавните или общинските органи и тяхната администрация, в това число и от страна

на лица, които предоставят обществени услуги. 

Процесът  на  привеждане  на  националното  законодателство  в  съответствие  с

европейското  засяга  отделни  сектори  на  обществените  отношения  предимно  там,

където  първичните  и  вторичните  правни  норми  (правни  норми  с  препоръчителен

характер) на общностите поставя минимални изисквания или конкретни задължения за

страните членки в областта на равните възможности, антидискриминацията и борбата с

насилието на основата на пола. Равнопоставеността на половете и равните възможности

за жените и мъжете са провъзгласени в разпоредбите на Договора от Амстердам (1997,

1999) като продължение на разпоредбите на Договора от Маастрихт (1992). Договорът
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от Амстердам се съсредоточава върху борбата с всички форми на дискриминация и

гарантиране на равни възможности за мъжете и жените. По-нататъшното развитие на

тези постановки са решенията на Договора от Ница (2001),  които акцентират върху

необходимостта  от  национални  планове  за  действие,  за  насърчаване  на

равнопоставеността между половете. Вторичното законодателство обхваща директиви

в областта  на:  равното третиране на жените и мъжете по отношение на достъпа до

работни места, професионалното обучение и повишение и условията на труд, заетостта

и  професиите;  достъпа  до  стоки  и  услуги;  в  сферата  на  социалното  осигуряване,

професионалните социално осигурителни схеми,  в  това  число въвежда принципа на

равното  третиране  на  мъжете  и  жените,  които  работят  на  свободна  практика,

включително и в сектора на земеделието, както и за закрилата на жените, които работят

на свободна практика, по време на бременност и майчинство; въвеждането на мерки за

насърчаване  на подобрения в  областта  на безопасните  и здравословните  условия на

труд  на  бременни  работнички,  на  работнички  родилки  или  кърмачки;  рамковото

споразумение  за  родителски  отпуск;  доказателствената  тежест  в  случаите  на

дискриминация на основата на пол и други.

В законодателната уредба на България, в сила до този момент обаче, все още липсва

отделен  закон,  регламентиращ  мандата,  функциите  и  структурата  на  национален

механизъм за провеждане на политика по равнопоставеност на половете – правните

норми са с препоръчителен характер. В самата Национална стратегия за насърчаване на

равнопоставеността  на  половете  за  периода  2009–2015  г.  се  споделя,  че  „правните

норми  с  препоръчителен  характер  (те  съдържат  правила,  заложени  в  инструменти,

които нямат правно обвързваща сила, но могат да имат непряк правен ефект и целят

или имат практически ефект) регулират прилагането на интегрирания подход за равно

третиране  на  жените  и  мъжете  (т.нар.  „gender  mainstreaming“).  Правните  норми  с

препоръчителен  характер  отчитат  спецификата  на  многообразието  в  прилагането  на

новите  политики  в  страните  членки,  каквато  е  политиката  по  равнопоставеност  на

половете“ [Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете за

периода 2009–2015 г.: 10].

Стратегията се изпълнява чрез планове за действие (2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г.).

Детайлният преглед на годишните отчети извежда като основен негатив изтъкнатото

финансовото  осигуряване:  „Основните  източници  на  финансиране  на  дейностите  в

изпълнение  на  стратегията  са  държавният  бюджет  и  общинските  бюджети.

Допълнителен източник за финансиране на тази политика са Структурните фондове на

44



Европейския  съюз  чрез  съответните  Оперативни  програми,  както  и  други  целеви

програми на Общността“ [Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността

на половете за периода 2009–2015 г.:  25]. Бюджетите на различните министерства и

ведомствени служби обикновено се оказват ограничени и възпрепятстват изпълнението

на заложените мерки. 

Като  позитив  от  изпълнението  на  стратегията  към  2011  г.,  може  да  се  отчете

популяризирането на програми за равнопоставеност между половете (така нареченото

„джендър“ обучение, даващо познание за социалните измерения на пола – разработени,

отпечатани и разпространени в различните институции и организации, информационни

материали  и  брошури,  както  и  електронни  страници,  които  са  активни  и  се

актуализират с цел повишаване на информираността за равенството между половете и

значението на преодоляването на свързаните с това стереотипи).  Министерството на

образованието  и  науката  (МОН)  залага  в  действащите  учебни  програми  за

задължителна и профилирана подготовка познания за социалните измерения на пола и

за проблемите, свързани с равнопоставеността на половете. Основен акцент може да се

открие в учебните програми по история, по цикъл „Философия“ и по „Свят и личност“.

Повишаването на информираността за равнопоставеността на половете в системата на

образованието  се  постига  и  чрез  използване  на  учебни  помагала  по  джендър

образование и права на човека, създадени по проекти от предходни години. В резултат

на  изпълнението  на  тези  програми  се  повишава  осведомеността  в  системата  на

образованието за социалните измерения на пола,  което може да бъде отчетено като

принос.  Според  МОН  разработването  и  популяризирането  на  теми  и  програми  за

равнопоставеност  на половете  ще бъде по-ползотворно след създаване  на Държавен

образователен стандарт за общообразователна и за профилирана подготовка.

Цялостно,  независимо  от  приетите  в  България  отделни  закони  и  кодекси,  които

защитават  равенството  и  правата  на  жените  и  мъжете,  остава  необходимостта  от

специален закон за равнопоставеността на половете, който да координира дейността на

ведомствата и институциите и да изразява цялостна държавна политика, както на ниво

Министерски  съвет,  Народното  събрание,  отделни  министерства,  така  и  на  ниво

общини.  Този  нов  закон  се  определя  като  нетрадиционен  от  гледна  точка  на

философията и съдържанието си, тъй като засяга проблем, извън обсега на правното

регулиране.  Приемането  на  отделен  Закон  за  равните  възможности  е  израз  на

политическа воля за следване на стандартите  на Европейската  общност.  В България

има  явно  недооценяване  от  страна  на  законодателната  власт  на  необходимостта  от
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законово  уреждане  на  проблема  за  постигането  на  реална  равнопоставеност  на

половете,  въпреки поставените условия:  Глава 13 „Социална политика и заетост“ от

мониторинговия доклад на ЕК от 25 октомври 2005 г., където е посочено, че България

трябва  да  предприеме  необходимите  законодателни  промени  в  областта  на  равното

третиране  на  жените  и  мъжете.  Ето  защо  приемането  на  този  закон  от  българския

парламент е толкова важно.

Не  всички  европейски  страни  разполагат  със  специален  закон,  уреждащ

равнопоставеността  на  половете  на  всички  нива.  В  старите  15  държави  членки

равнопоставеността  е  залегнала  в  директивите,  които  по  различно  време  и  чрез

различни правни актове са били транспонирани в националните законодателства. Такъв

закон съществува в Румъния, в Литва и в Словения, а равнопоставеността на половете в

заетостта вече е регулирана изрично в Чехия, Латвия и Кипър.

В  трудовата  практика  у  нас  продължават  да  се  констатират  прояви  на

неравнопоставеност между половете, граничещи с дискриминация на жените. Това до

голяма степен се дължи на действащото законодателство и неефективния контрол по

прилагането му. Неправителствените организации изнасят данни, че проблемът не само

съществува,  но  и  се  задълбочава.  Споменава  се  и  медийното  пространство  като

недостоен партньор в преходната ситуация.

На интернет страницата си Български фонд за жените [https://bgfundforwomen.org/bg/]

(българска организация – член на Международната мрежа на женски фондове, която

подкрепя  местни  неправителствени  организации  (НПО),  работещи  по  правата  на

жените  за  постигане  на  реалната  им  равнопоставеност  във  всички  сфери  на

обществения живот и за премахване на всяка форма на дискриминация.) се споделя: „В

резултат  на  влиянието  на  различни  фактори  са  се  формирали  устойчиви  джендър

стереотипи,  най-разпространени от които са следните:  Мъжът е длъжен да изхранва

семейството  си.;  Майката  по-добре  възпитава  децата.;  Главната  цел  и  задача  пред

жената  е  майчинството.;  Жената  е  длъжна  да  подчини  собствените  си  интереси  на

интересите  на  мъжа.;  Ролята  на  жената  е  да  осигурява  мир  и  спокойствие  в

семейството.;  Заради доброто на всеки член от семейството, то трябва да има глава.

Това е бащата,  а не майката в семейството.;  Работата на мъжа повече от всеки друг

фактор определя както престижа, така и стандарта на живот в семейството.; Жената без

мъж е непълноценен член на обществото. /Тук се поставя под съмнение порядъчността

на неомъжената или разведената жена/.; Порядъчната жена е длъжна да се омъжи, да

роди деца и да бъде такава,  като всички. /Тук се пренебрегва фактът,  че съдбата на
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всеки един човек е уникална и всеки човек сам по себе си е самодостатъчна личност/.;

В  „мъжкото“  възпитание  основният  акцент  е  върху  усвояването  на  навици  за

положително  самоутвърждаване.  Имиджът  на  момчетата  се  гради  на  качества  като

смелост, самоувереност, жестокост дори, както и на дълг, и възможност да защитава

своето семейство, съпруга и майка.; В „женското“ възпитание се залага на умението за

общуване. „Истинската девойка“ трябва да умее да слуша, да бъде мила и отстъпчива.

Тя не трябва да търси самоизява и себеутвърждаване, а да бъде красива, послушна и

отзивчива.  От  момичетата  се  очаква  внимание,  изпълнителска  дисциплина,  много

повече подкрепа, отколкото развитие на собствени идеи или лидерство.; Обществото

възприема  егоизма,  напоритостта,  насилието  и  други  отрицателни  качества  на

момчетата много по-спокойно, отколкото при момичетата.; Бизнесът и политиката са

джендър неутрални – зависят от качествата на индивида т.е. всеки може да просперира,

ако е упорит и добър професионалист.“

В изявлението присъства и апел: „Всеизвестно е, че медиите са фактор, който участва

във формирането на общественото мнение, изважда на светло нови идеи и перспективи,

дефинира обществения дебат. Независимо, че политиците не контролират (или поне не

би трябвало да го правят) медиите, те могат да предприемат действия за насърчаване

включването на джендър подхода при изработването на медийните продукти. Това на

практика  означава  медиите  да  обърнат  внимание  на  начина,  по  който  представят

джендър  ролите  и  стереотипите,  а  също  и  внимание  към  достъпа  и  структурните

проблеми в медийните продукти и компании, каквито са например участието на жените

и мъжете, цензурата и лицензирането.“

Алвин Тофлър твърди, че именно медиите усъвършенстват и модернизират „културата

на  половата  дискриминация“  [Тофлър  1992:  133].  Според  Тотка  Монова  „много  от

изградените образи в медиите,  носители на идеята за промяна и преход, оказват по-

скоро негативно влияние върху аудиторията и формират представата за свят, който не е

осъществим,  поне  не  с  ресурсите,  наследените  стереотипи  и  манталитета  на

българското  общество.  Икономически  са  механизмите,  които  създадоха  медийна

система, в която a priori отсъства елитната, качествена журналистика. Така днес налице

е преса, изцяло доминирана от таблоида, и комерсиални телевизии, удавени в риалити

формати  и  програми,  където  новинарските  емисии са  сведени  до битови проблеми,

произшествия  и  любопитни  случки.  Ако  до  преди  7–8  години  за  политическото  се

говореше с езика на политиката и доминираше един отчетливо изразен политически

дискурс,  то  днес  дори  за  политика  се  говори  с  езика  на  таблоида,  т.е.  налице  е
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таблоидизация  (профанация)  дори на  политическото,  на  властта,  на  институциите  и

управлението. Масовата преса и комерсиалните телевизии тиражират образи, герои и

сюжети,  които  ни  представят  една  отчайваща  картина  на  прехода.  Положено  в

контекста  на  джендър  ролите,  се  съзира  една  вулгарна  деформация  на  класически

патриархални отношения. Сумарно погледнато, мъжествеността е синоним на власт и

капитал и се асоциира с бронирани джипове, черни очила и костюми, златни ланци.

Женствеността  се  асоциира  с  перфектни  външни  данни,  перманентна  грижа  за

красотата, евентуални силиконови и други подобрения, задължително марково облекло.

Трудно  е  тези  медийни  образи  да  бъдат  отделени  от  кича,  но  за  съжаление

проучванията на общественото мнение показват, че именно този вид роли и отношения

са  мечтаният  идеал  за  огромен  процент  от  подрастващите.  Тревожен  е  фактът,  че

множество  значими  за  едно  съвременно  общество  роли,  както  и  сериозните

междуличностни проблеми, пред които светът на глобалните комуникации ни изправя,

не  представляват  интерес  нито  за  най-тиражните  вестници,  нито  за  комерсиалните

електронни медии.

Медиите  интерпретират  частното  през  призмата  на  сензацията,  скандала,  секса,

развлекателното.  Напрежението  и  конфликтите  в  междуличностните  отношения

(производните на тези конфликти като стрес, депресия, алкохолизъм, домашно насилие,

безработица,  тормоз  на  работното  място),  семейните  отношения,  възпитанието  и

образованието на децата, т.е. целият сложен комплекс от проблеми, чието решение е

пряко свързано с формирането на приемливи и работещи джендър модели, остават за

съжаление  в  рамките  на  затворени  експертни  и  неправителствени  структури  и

организации. Обществото сякаш не изпитва потребност от легитимация на новите роли

и идентичности, а може би не е готово да приеме преразпределението в социалните

отношения,  което  –  макар  и  бавно  –  все  пак  обективно  се  налага  от  новия  тип

икономика и пазарни отношения“ [Монова 2010: 1–8].

2. 4. Европейският контекст и европейските перспективи за решаване

на проблема с неравнопоставеността по пол

В  областта  на  равнопоставеността  на  половете  най-значимите  международни

документи,  които  определят  и  бъдещата  стратегическа  рамка  на  политиките  в  тази

област,  са:  Пекинската  декларация  и Платформа за  действие  по правата  на  жените,

приети  на  Четвъртата  конференция  на  ООН  за  жените  (1995  г.).  [Дулевски  2012];
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конвенциите  на  Международната  организация  по  труда  (МОТ)  са  друг  важен

инструмент за постигане на баланс между семейните и професионалните задължения.

България е ратифицирала със закон на 18.01.2006 г. Конвенция № 156 на МОТ относно

равенството на възможностите и еднаквото отношение към работници и служители от

двата пола: работници и служители със семейни задължения (1981 г.). Тази конвенция

заедно с Препоръка № 165 на МОТ относно работниците със семейни отговорности

поставят  акцент  върху  мерките  за  преодоляване  на  конфликта  между  семейните

задължения на работниците – мъже и жени, и техните трудови задължения. Въвежда се

забрана  семейните  задължения  да  бъдат  правомерно  основание  за  прекратяване  на

трудовата заетост. 

Важно отношение към темата за съвместяване на професионалния и семейния живот

имат и  други нормативни актове на  МОТ: Конвенция 183/200017,  ратифицирана  от

България 2001 г.,  за  защита  на майчинството;  Конвенция 111/195818,  ратифицирана

1960 г., за предотвратяване на дискриминацията в заетостта и професиите; Конвенция

100/195119, ратифицирана от България 1955 г., за равенство при заплащането труда на

мъжете  и  жените.  Тези  конвенции  са  важен  инструмент  за  елиминиране  на

дискриминацията в заплащането и професиите с цел постигане на по-добър баланс и

равно разпределение на семейните задължения.

Равенството  между  половете  е  един  от  основните  принципи  на  Европейския  съюз,

гарантиран от Договора за функционирането на еврозоната – в член 8 се постановява:

„Във всички негови дейности Съюзът полага усилия за премахването на неравенствата

и за насърчаване на равенството между мъжете и жените.“ Равенството между половете

е залегнало и в Хартата за основните права на ЕС21. Институциите и органите на ЕС са

длъжни да  работят  за  засилване  на  политиките  за  равни възможности  на  мъжете  и

жените  чрез  прилагане  на  мерки  за  съчетаване  на  професионален,  семеен  и  личен

живот.  Според  европейските  социални  партньори  съчетаването  на  професионалния,

семейния и личния живот допринася много за постигането на икономически растеж,

благосъстояние и конкурентоспособност в Европа.

Съществуват редица инструменти,  които нямат правнообвързваща сила, но могат да

имат непряк правен ефект и да регулират прилагането на интегриран подход за равно

третиране  на  жените  и  мъжете.  Такива  са:  Европейският  пакт  за  равенство  между

мъжете  и  жените,  приет  от  Европейския  съвет  през  март  2006  г.  Документът

предполага  качествен  напредък,  тъй  като  обединява  всички  държави  членки  за

постигането на общата цел – повишаване участието на жените на пазара на труда и
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насърчаване  на  равенството  между  половете.;  Пътната  карта  за  равенство  между

мъжете и жените 2006–2010 г., приета от ЕК през март 2006 г.

По отношение  постигането  на  по-добро съчетаване  на  професионалния,  семейния  и

личния живот Европейската комисия определя три приоритетни мерки за фокусиране в

националните действия:  гъвкаво работно време за мъжете и жените;  увеличаване на

социалните услуги за грижи за деца и зависими лица; по-добри политики за съчетаване

на  професионалния,  семейния  и  личния  живот.  Политиките  на  ЕС  в  подкрепа

повишаването  на  участието  на  жените  на  пазара  на  труда  са  интегрална  част  от

Европейската  стратегия  по  заетостта.  В  нея  е  отделено  ключово  място  на

необходимостта  от  осигуряване  на  достъпни  услуги  за  деца,  подобряване  на

организацията  на  работа  с  оглед  повишаване  на  равнището  на  заетост,  а

целенасочените  действия  в  конкретни  направления  за  постигане  на  баланс  между

трудовия и семейния живот могат да повишат участието на жените на пазара на труда.

Активна  позиция  по  тази  проблематика  заема  и  Европейският  икономически  и

социален  комитет  (ЕИСК),  който  в  свое  специално  становище  подчертава,  че

„Стратегията „Европа 2020“ поставя цел за заетост за мъжете и жените, която не може

да  бъде  постигната  освен  ако  не  бъде  съчетана  със  семейна  политика,  даваща

възможност на мъжете и жените да отглеждат колкото деца желаят, като същевременно

работят“. Препоръката на ЕИСК към ЕС е да се създават законодателни инструменти в

области, които се отнасят до съвместяването на семейния и професионалния живот, в

областта на равните професионални възможности между мъжете и жените, както и в

областта на закрилата и развитието на децата. Целта е да се подобри равенството между

двата пола и да се увеличи участието на жените на пазара на труда. По този начин

политиките в тази насока допринасят за подобряване на благосъстоянието на отделната

личност,  на  конкурентоспособността  на  европейската  икономика  и  за  решаване  на

сериозните демографски предизвикателства.

Фокус  е  поставен  и  върху корпоративната  социална  отговорност  на  предприятията.

Акцентира  се  върху  необходимостта  да  се  обобщят  най-добрите  практики  на

предприятията,  които създават организация на работа,  адаптирана към родителските

отговорности за постигането на добър баланс между работата и семейния живот.

В съответствие с поетите ангажименти към международните организации, Съветът на

ЕС през август 2011 г.  прави преглед на изпълнението на Пекинската платформа за

действие:  съвместяване  на  професионалния  и  семейния  живот като  предпоставка  за

равно  участие  на  пазара  на  труда  [www.europa.eu].  На  основата  на  доклада  на  ЕК
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„Напредък по отношение на равенството между жените и мъжете за 2010 г.“ се прави

оценка,  че  „напредъкът  е  бавен,  все  още  не  е  постигнато  истинско  равенство  и

„основната  причина  за  ниската  заетост  при  жените  е  трудното  съвместяване  на

професионалния,  семейния  и  личния  живот.“  Подчертава  се,  че  в  „някои  държави-

членки липсват  подходящи детски  заведения  в  работно  време  или  след  училище,  а

също и услуги за деца и други зависими лица“ [Пекинската платформа за действие:

съвместяване на професионалния и семейния живот като предпоставка за равно участие

на пазара на труда: 6, параграф 21]. Това означава, че не е постигната една от целите от

заседанието на ЕС в Барселона (март 2002 г.), а именно – да се премахнат факторите,

възпиращи участието на жените на пазара на труда, и да се положат усилия за търсене

на детски заведения, като до 2010 г. се предоставят грижи за най-малко 90% от децата

между 3-6-годишна възраст и възрастта, на която задължително се тръгва на училище,

и за най-малко 33% от децата под 3-годишна възраст.

В  прегледа  на  изпълнението  на  Пекинската  платформа  Съветът  на  ЕС  призовава

държавите членки и Комисията да „активизират усилията си за ефективна подкрепа на

съвместяването на професионалния и семейния живот, вкл. чрез популяризирането на

нестандартни форми на заетост, като работа на непълно работно време или работа на

половин щат, или на гъвкави форми на заетост като гъвкаво работно време, работа на

смени или по проекти, както и чрез разпоредби относно официалното предоставяне на

грижи и родителския отпуск“. 

Друг важен момент е да осъществят и следят интегрирането на въпроса за равенство

между  половете  в  стратегията  „Европа  2020“  и  да  насърчават  систематичното

използване  на  показателите,  разработени  в  контекста  на  Пекинската  платформа  за

действие, по-специално – показателите относно съвместяването на професионалния и

семейния живот във всички свързани области и процеси на политиката.

През  октомври  2008  г.  ЕК  представя  „пакет  по  съвместяването“  с  цел  да  се

подпомогнат  родителите  „да  съвместяват  по-добре  трудовия,  личния  и  семейния  си

живот“.  В този пакет се включват четири основни документа: Съобщение с подробно

излагане  на  стратегията  и  условията  за  въздействие  на  Комисията;  Предложение  за

изменение на сегашната директива за закрила на бременните на работното място и за

отпуските  по  майчинство,  чиято  главна  мярка  е  да  се  удължи  минималната

продължителност на отпуска по майчинство; Предложение за директива, отнасяща се

до правата на самонаетите жени и на помагащите им съпрузи; Доклад за постигнатия
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напредък в осъществяването на целите от Барселона относно заведенията за отглеждане

на малки деца.

Комисията предлага на социалните партньори да подобрят мерките по всички семейни

отпуски  като:  родителски  отпуск,  отпуск  по  бащинство,  отпуск  за  осиновяване,

„синовен отпуск“ за полагане на грижи за член на семейството в зависимо положение.

Това  е  първото  европейско  секторно  рамково  споразумение,  подписано  от  ЕКП  и

европейските работодатели, впоследствие прието от Съвета на министрите и добило

юридическа сила под формата на Директива 96/34/EО. Споразумението представлява

инициатива  на  Съюза на  конфедерациите  на  индустриалците и на  работодателите в

Европа (UNICE), Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) и

Европейската  конфедерация  на  профсъюзите  (ЕКП)  за  установяване  на  минимални

изисквания за родителския отпуск,  и за отсъствието от работа поради форсмажорни

обстоятелства  като  важно средство  за  съвместяване  на  професионалния  и  семейния

живот, и за насърчаване на равните възможности и на равното третиране на мъжете и

жените.

Равнопоставеност на жените в България според глобалния индекс на различията

между половете

Глобалният  индекс  на  различията  между  половете  (The  Global  Gender  Gap  Index),

въведен от Световния икономически форум през 2006 г., е рамка за улавяне големината

и обхвата на основните различия по пол, както и проследяване на напредъка им във

времето. Индексът дава база за сравнение на националните различия между половете в

здравни  и  образователни  аспекти,  както  и  участие  в  икономиката,  и  политическо

представителство. В класацията участват 135 държави от цял свят и е предназначена да

създаде  по-голяма  осведоменост  за  предизвикателствата,  породени  от

неравнопоставеността на половете и възможностите, създадени за тяхното редуциране.

Методологията и количественият анализ, използвани за класацията, са предназначени

да  служат  като  основа  за  разработването  на  ефективни  мерки  за  намаляване  на

различията между половете в различните държави по света. 

Важно е да се уточни, че индексът е предназначен да измери степента на участие на

жените и мъжете в дадена сфера, а не наличните ресурси на сферата в конкретната

държава. Това позволява сравнението да се реализира в световен мащаб.

Показателят участие в икономиката включва: коефициент на заетост на жените, заплата

на жените като процент от заплатата на мъжете, съотношение на работната заплата на

мъжете и жените при изпълнение на една и съща длъжност, съотношение в йерархията
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на  длъжността,  заемана  от  двата  пола  (ръководни  кадри  спрямо  изпълнителски

професии).

Образователен  аспект  –  ниво  на  грамотност  на  жените  и  мъжете,  съотношение  на

жените и мъжете в различните образователни степени – с висше образование, средно,

основно и по-ниско.

Здраве  –  полово  съотношение  при  раждане  (брой  момичета  и  момчета),

продължителност на живота в добро здраве на двата пола, домашно насилие.

Участие в политиката – съотношение на броя заемани места в парламента от мъже и

жени,  заемани  министерски  постове  от  двата  пола,  продължителност  в  години  (за

последните 50 години) на оглавяване от жени на високи държавни постове.

В  общата  класация,  през  2012  г.  България  заема  52-ро  място  сред  135  страни  в

проучването  на  Световния  икономически  форум

[http://www3.weforum.org/docs/GGGR12/MainChapter_GGGR12.pdf]  за  равенството

между мъжете и жените. (Вж. Табл. 6. Класация на Световния икономически форум за

равенството  между  мъжете  и  жените  (2006–2012  г.  в  Приложение)).  Негативната

тенденция по задълбочаване на неравнопоставеността между половете в страната ни

продължава от 2007 г.,  когато страната заема 25-то място. В последните три години

обаче България по-скоро запазва позицията си (2010 г. – 50-то място, 2011 г. – 51-во

място и 2012 г. – 52-ро място).

Според класацията най-голямо равноправие между мъжете и жените към 2012 г. има в

Скандинавските  страни.  Лидер  в  класацията  е  Исландия,  следвана  от  Финландия,

Норвегия, Швеция и Ирландия. На дъното са Саудитска Арабия, Сирия, Чад, Пакистан

и Йемен.

Разгледано на европейско ниво, или в сравнение с държавите членки, от които черпим

опит,  Германия  и  Великобритания  са  страните  най-близо  до  челната  десетка  –

съответно на 13-то и 18-то място. Испания (26-то място) и Португалия (47-мо място) са

другите две от наблюдаваните страни, при които нивото на равнопоставеност между

половете  е  по-добро  в  сравнение  със  страната  ни.  Полша  е  с  една  позиция  след

България – 53-то място. По-голямо неравенство от регистрираното у нас изследването

отчита във Франция (57), Румъния (67), Словакия (70), Чехия (73), Италия (80), Унгария

(81) и Гърция (82).

Разглеждайки  класацията  на  Световния  икономически  форум по  конкретни  аспекти

(вж. Табл. 7. Класация на Световния икономически форум за участие на жените през

2012 г. в икономиката, образованието, здравеопазването и политиката в Приложение.),
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е важно е да се отбележи, че, разгледани самостоятелно, различните държави бележат

напредък в едни сфери и изостават в други. Може да се приеме, че страните действат

поетапно,  по  приоритети.  Пример  можем  да  вземем  с  Франция  и  Словакия,  които

настоящата класация поставя цялостно на 63-то и 80-то място (съответно с 11 и 28

позиции след България). И двете цитирани държави от еврозоната са на първо място по

участие  на  жените  в  образованието  и  здравеопазването.  Тоест  при  тях  липсва

неравнопоставеност по пол по тези два показателя.  На по-задно място в листата  ги

нарежда постигнатият резултат в политиката и икономиката.

Според  същото  изследване  в  България  жените  и  мъжете  имат  равен  достъп  до

образование и здравеопазване. Не така стоят нещата в политиката и икономиката. Най-

голямо е неравенството по отношение на заплатите и политическото представителство.

България е заложила в първия доклад за постигане на „Целите на хилядолетието за

развитие“  (Трета  цел „Равенство на половете“)  конкретни цели и показатели,  които

страната трябва да изпълни до 2015 г.: премахване на диспропорцията между доходите

на мъжете и жените – делът на заплатите на жените в заплатите на мъжете да достигне

80%; осигуряване на участието на жените в управлението – делът на местата, заемани

от жени в парламента и общинските съвети да достигне 40%.

Една  от  целите  на  европейската  общност  е  да  се  прилага  принципът  на  еднакво

заплащане  при  двата  пола  за  еднаква  работа.  Презумпцията  е,  че  различията  във

финансовото осигуряване на заетостта при жените и мъжете допринася за повишаване

на  риска  от  бедност  на  домакинствата.  По-конкретно  при  жените  –  като  ги  прави

зависими от доходите на мъжете – особено при развод или овдовяване.

Цялостно, при първоначален прочит на статистически данни за страната ни, може да се

каже,  че България се доближава до заложените нива за намаляване диспропорцията

между доходите на мъжете и жените – делът на заплатите на жените в заплатите на

мъжете да достигне 80%.

У нас за периода 2000–2009 г. различието във възнагражденията между наетите мъже и

жени намалява от 24,2 на 19,2%. През 2009 г.  средната  месечна работна заплата  на

жените е 544 лв.,  или със 129 лв.  по-ниска от тази на мъжете.  (Вж. Фиг. 7. Средна

брутна месечна заплата на жените като процент от средната брутна месечна заплата на

мъжете в Приложение.) Към 2009 г. жените взимат 80,8% от заплатата на мъжете.

Прегледът на нивата на заплащане при двата пола налага да се обърне внимание и на

коефициента  на  заетост,  още  повече  на  статус  в  заетостта  и  клас  изпълнявани

професии. 
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Демографската криза свива възпроизводството и реализацията на трудовия потенциал и

ерозира  социалната  стабилност,  генерира  социални  рискове,  застрашава

икономическата динамика и икономическия растеж, поставя под съмнение устойчивото

икономическо  развитие  на  съвременните  общества.  Към  действието  на  тези

фундаментални  фактори  е  от  изключителна  важност  да  се  прибави  и  влиянието  на

технологичната модернизация с нейната динамика и отражение върху професионалните

компетенции и професионалната мобилност.

По данни на Националния статистически институт, за срок от осем години (2001–2009

г.) е регистриран ръст в коефициента на заетост сред жените на възраст 20-64 г. от 12

пункта  и  половина  –  от  51,5%  през  2001г.  на  64,0%  –  през  2009  г.  През  2010  г.

коефициентът бележи лек спад – 61,7%, чието ниво се запазва и през 2011 г. – 61,2%.

Това обаче далеч не означава, че залегналата в Лисабонската стратегия цел за достигане

на 60% заетост на жените към 2010 г. е постигната. Европейският съвет от Лисабон

подчертава,  че  е  необходимо  да  се  отдели  внимание  не  само  на  постигане  на

определено ниво на заетост сред жените, но още повече – на пълното включване на

жените в новата икономика – икономиката на знанието, основана на новите технологии

и на високо образование, и професионална пригодност на работната сила.

Последиците от реформите, провеждани в страната от началото на 90-те години (а в

света от началото на 80-те), пропорцията между труда в публичния (формален), частния

(формален и неформален) и домашния (формален и неформален) се промени [Maruani,

1989:191].  Заетите  в  публичния  сектор  намаляват  в  резултат  на  дълбоката

икономическа  криза  в  България  през  първата  половина  на  90-те  години  и

осъществената  бърза  и  мащабна  приватизация  и  рестрикция  на  държавния  бюджет,

главно през втората половина на 90-те години. Намалява съвкупното работно време в

публичния  и  се  увеличава  в  частния  сектор  на  икономиката,  макар  и  не  в  същите

мащаби.  Увеличението  в  частния  сектор  на  икономиката  се  разпределя  между

формалната и неформалната заетост. Увеличава се времето за труд в домакинствата и в

така нареченото домашно стопанство, главно като алтернатива на загубените доходи

вследствие  на  уволненията,  съкращенията  от  публичния  сектор,  а  през  последните

години  и  –  от  частния  сектор,  драстичното  спадане  на  реалните  доходи,  тоест  на

преструктуриране на съвкупното индивидуално, семейно и национално време за труд в

пространството  между  двата  пола  и  отделните  поколения.  Развитието  в

противоположна насока  на  двата  сектора  – обществен  и частен,  допринася  също за

увеличаване на неплатения труд – в домакинството и домашното производство.
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И  през  2011  г.  се  наблюдават  много  явни  различия  между  жените  и  мъжете  по

отношение  на  ролята,  която  играят  в  заетостта.  Разгледани  по  статус  (вж.  Фиг.  8.

Статус  в  заетостта  по  пол  през  2011  г.  в  Приложение)  –  мнозинството  от

работодателите и в по-малка степен самонаетите са мъже: съответно 69,7% и 62,4%.

Сред жените тези дялове са близо два пъти по-ниски – 30,3% са работодатели, и 37,6%

– самонаети от същия пол. Дистанцията между жените и мъжете при наетите е почти

незначителна (50,6% – мъже и 49,4% – жени). Въпреки това жените представляват по-

голямата част от извършващите неплатен труд у дома: 60,9% от жените работят без

заплащане за труда им. Сред мъжете този дял е 22 пункта по-нисък.

В прегледа по години – между 2008 г. и 2011 г., не се наблюдават съществени разлики в

съотношението между двата пола по статус на заетост. (Табл. 8. Статус в заетостта по

пол  2008–2011  г.)  Важно  е  да  се  отбележи  все  пак,  че  в  сравнение  с  началото  на

периода (към 2008 г.) делът на мъжете със статус на неплатени семейни работници е

30,6%,  а  към края  (2011 г.)  –  39,2%.  Регистрираното  нарастване  от  8,6  пункта  при

мъжете автоматично означава редуциране на този тип заетост при жените – последната

намалява със също толкова – 8,5 пункта. Така регистрираните дялове могат да допуснат

настъпване  на  облекчение  на  жените,  тоест  включване  на  мъжете  с  помощ  в

домакински задължения, но изключват равнопоставеност.

В България,  изпъкват различията  и в класовете  професии,  изпълнявани от жените и

мъжете (вж. Фиг. 9. Класове професии по пол през 2011 г. в Приложение).

Независимо от факта, че повече жени отколкото мъже завършват висше образование

(по данни от последното преброяване в България – с висше образование са 791.8 хил.

жени – 22,3%, докато мъжете висшисти са 556.9 хиляди – 16,7%), мъжете заемат най-

високите  позиции  като  „законодатели,  висши  служители  и  ръководители“.

Съотношението мъже – жени е 63,1% към 36,9%. 

Категориите на заетост,  разглеждани като типично „мъжки“, включват и тези сфери,

които  предполагат  квалифициран  и  неквалифициран  труд,  докато  жените

представляват значително мнозинство от заетите в професионални услуги, технически

услуги, администрация и продажби. Не се наблюдава съществена разлика с началото

(2008  г.)  на  периода  (вж.  Табл.  9.  Класове  професии  по  пол  2008–2011  г.  в

Приложение).

Според изследване на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и

труд „Промени във времето – първи констатации от петото Европейско проучване на

условията  на  труд“,  проведено  през  2010  г.
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[http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2010/74/en/3/EF1074EN.pdf],  делът  на  жените,

заемащи управленски позиции, се увеличава в последните 20 години, като нараства от

26% през 1991 г. (в тогавашните 12 държави членки – EC12) до 33% в ЕС-27 през 2010

г. Делът на наетите, които заявяват, че имат за ръководител жена, също нараства – от

24% през 2000 г. до 29% през 2010 г.. Важно е да се отбележи – въпреки че участието

на жените на ръководни позиции в еврозоната като цяло бележи ръст, това покачване е

продиктувано  предимно  от  сектора  на  услугите  –делът  на  жените  ръководители

нараства  от  31%  през  2000  г.  до  36%  през  2010  г.,  докато  в  преработващата

промишленост  няма  промяна,  остава  стабилно  равнище  от  11%.  Там  преобладават

мъжете.

Не е за пренебрегване и фактът, че през 2011 г. средната годишна работна заплата у нас

е била 8487 лв., или с 9.1% по-висока в сравнение с 2010 година.

Най-високо средно годишно възнаграждение през 2011 г. са получавали наетите лица в

икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески

продукти;  далекосъобщения“  –  18  890  лв.;  „Производство  и  разпределение  на

електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 17 624 лв., и „Финансови

и  застрахователни  дейности“  –  16  994  лева.  В  тези  икономически  дейности,

преобладават мъжете.

Най-ниско  възнаграждение  през  2011  г.  са  получавали  наетите  лица  в

„Административни  и  спомагателни  дейности“  –  5393  лв.;  „Хотелиерство  и

ресторантьорство“ – 5443 лв. и „Други дейности“ – 5935 лева, – където са заети в по-

голямата си част жени.

Постигнатото формално равенство между мъжете и жените пред закона на практика

продължава да се съпровожда от съществени дисбаланси като: изоставане в средното

заплащане на труда на жените от това на мъжете; хоризонтална сегрегация по пол в

икономиката,  вследствие  на  което  определени  отрасли  се  феминизират  и  средното

заплащане в тях е далеч по-ниско; вертикална сегрегация по пол, в резултат от която

процентът  на  жените  на  ръководни  и  управленски  позиции  изостава  от  този  при

мъжете; далеч по-слабо представяне на жените в групата на работодателите и в тази на

самонаетите; по-нисък дял на жените като платени работници в семейния бизнес.

Невъзможността на жените пълноценно да се реализират професионално дори когато

имат еднаква професия с мъжете,  а също и еднакъв среден брой отработени часове

седмично (вж. Фиг. 10. Среден брой отработени часове от едно лице на седмица (2008–

2011 г. в Приложение).
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По  отношение  на  втората  подцел  –  за  овластяване  на  жените,  промените  в

наблюдавания период са също по-скоро негативни. 

След като броят на жените в 38-мото Народно събрание се увеличава повече от два

пъти и половина и достига 26%, а в 39-тото – дори до 27%, то в 40-тото спада до 22%.

Жените в 41-во Народно събрание са също толкова – 52, почти 22%. Това значи, че

целта е едва наполовина постигната.

На  изборите  за  Народно  събрание  през  юли  2009  г.  26%  от  всички  избрани

мажоритарни  кандидати  са  жени.  Много  по-силно  е  представянето  на  жените  на

изборите  за  Европейски  парламент  през  юни  2009  г.  –  47%  от  общо  17-те

европарламентаристи  от  Република  България.  Кристалина  Георгиева,  настоящ

еврокомисар на България, е отличена за европеец на 2010 г., като в същото време е с

най-висок  рейтинг  като  политик  в  българската  класация  по  измервания  на

общественото мнение. Жена е председател в 41-во Народното събрание, а от 2011 г. –

жена  е  и  вицепрезидент  на  България.  По-слабо  представени  са  жените  в

изпълнителната власт. В края на мандата 2001–2005 г. в състава на Министерски съвет

участват 5 жени от общо 20 министри, което е 20%. В края на мандата 2005–2009 г. в

състава на Министерски съвет участват 26% жени. В мандата 2009–2013 г. трима от

министрите в правителството са жени – на правосъдието, здравеопазването и околната

среда и водите. Жени са и една трета от заместник-министрите към 2012 г. Повечето от

директорите  и  ръководителите  на  звена  в  изпълнителната  власт,  с  изключение  на

министерствата  на  отбраната,  вътрешните  работи,  външните  работи  и  културата,  са

жени. Две трети от магистратите във всички национални съдилища на всички нива, са

жени.  Жени са 43% от прокурорите,  а  от 2009 г.  един от заместниците на Главния

прокурор също е жена.

Определени позиции са по-малко достъпни за жени – особено в областта на местното

самоуправление,  където  делът  на  жените  кметове  на  общини  едва  достигна  9% на

местните избори през 2006 г. Към 2012 г. обаче жените участват активно в местната

власт – те съставляват 30% от общинските съветници.

Това е благоприятна тенденция, за чието успешно по-нататъшно развитие са отговорни

обществените движения и политическите партии.

Авторите  на  Класацията  на  Световния  икономически  форум  за  равенството  между

мъжете  и  жените  подчертават,  че  просперитетът  на  една  страна  зависи  силно  от

равенството между половете.  „Свят,  в който жените съставляват едва около 20% от
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вземащите  решения,  е  свят,  който  пропуска  огромна  възможност  за  икономически

растеж“, коментира Клаус Шваб, основател на Световния икономически форум.

На съвременния етап повишаването на богатството на нациите и благоденствието на

народите се основава на политиките за устойчиво икономическо и социално развитие,

но и на равноправното участие и принос на двата пола в производството и използването

на благата.

Равнопоставеност на жените в преход

В книгата „Жените: справедливост днес“ [2000] проф. Георги Фотев изтъква,  че при

посттоталитарните условия на живот жените, преживели илюзиите на прокламираното

през  тоталитаризма  равенство  с  мъжете,  не  се  вдъхновяват  така  ентусиазирано  от

абстрактни  принципи  на  равноправие,  когато  всекидневно  върху  тях  се  изсипват

трудности на съществуването. Като се започне с битовите проблеми в семейството и се

стигне до безработицата и опасността да загубят работата си първи или на пазара на

труда да са по правило губещите, защото се предпочитат мъжете.

Данни на редица НПО показват, че в процеса на дълго продължилата трансформация

към  пазарно  стопанство  жените  са  една  от  най-потърпевшите  социални  групи.

Заетостта  при жените  е  по-ниска  от  тази  при  мъжете.  Цената  на  труда,  полаган  от

жената, също е по-ниска, което води до нарушаване на трудовите права. Сравнително

по-трудно  се  реализират  жените  в  управлението  и  в  сферата  на  бизнеса  и

предприемачеството.  Повишава  се  степента  на  феминизация  на  бедността.  Това  е

обусловено от нарастващия брой жени – глави на семейства. Съществуват проблеми,

свързани с двойната заетост на жените в професията и домакинството. Те са породени

от липсата на подходящи мерки и механизми за съвместяване на трудовия и семейния

живот. Всичко това свидетелства за неравнопоставеност.

В  преходния  период  се  представят  различни  твърдения  и  аспекти  на  проблема  за

равнопоставеността на половете.

Равноправното участие на мъжете и жените в споделянето на обществения труд и на

домашния труд дава възможност за пълноценно участие и на двата пола в сферата на

социалната  и  професионалната  реализация.  Все  още  обаче  жените  разполагат  с  по-

малко свободно време спрямо мъжете,  тъй като поради недостатъчното развитие на

редица обществени услуги те  са  натоварени изключително  много,  както с  неплатен

домашен труд, така и основно с грижите по отглеждането на децата и с грижите за

възрастни и зависими членове на семейството. Очертава се тенденция младите мъже да

възприемат  доста  отговорно  своята  роля на  бащи и да  участват  в  отглеждането  на
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децата.  Одобрението  за  споделянето  на  семейните  задължения,  в  това  число  за

отглеждане  на  децата,  грижата  за  възрастните,  домакинството  и  така  нататък,  в

България обаче е около 65% от населението, докато в някои страни на ЕС е над 95%.

Очевидно  общественият  дебат  по  отношение  на  равнопоставеността  на  жените  и

мъжете, техните роли и позиции, все още предстои. Особено важна роля в промяната на

съществуващите неблагоприятни стереотипи и нагласи имат образованието, медиите,

както и цялото държавно управление, което трябва са служи за модел на ценностите,

които обществото споделя.

Началото на модерната епоха е белязано от модел на семейството, в който има строго

разделение на ролите между жената и мъжа, а именно жената не работи и се грижи за

дома, а мъжът работи и се грижи за материалната осигуреност на семейството. Този

модел, основан на патриархалните отношения, просъществува няколко века, макар че

още от началото на XX век той започва да се пропуква под влияние на променящите се

условия  на  пазара  на  труда  и,  разбира  се,  под  силното  влияние  на  феминистките

движения. Масовото навлизане на жените на пазара на труда се случва след Втората

световна война. Тази масовост има различни темпове и измерения за различните страни

в зависимост от културните традиции,  отношенията  между половете  и официалните

политики.  Във  всички  европейски  страни  се  наблюдава  възходяща  тенденция  на

увеличаване  броя  на  жените  на  пазара  на  труда.  Прогнозите  на  Евростат  за

икономическата активност на жените е, че ще се запазят нивата, достигнати през 90-те

години на миналия век.

Постепенно  се  налагат  различни  модели  на  роли  на  жените  спрямо  семейството  и

пазара на труда. Намалява се зависимостта на жената от семейството. 

Плурализирането  на  житейските  траектории  на  жените  се  разглежда  подробно  от

Татяна  Коцева  [2004:  1–8].  Тя  смята,  че  семейството  в  своята  класическа  форма,

разбирано като съпруг, съпруга и дете/деца, започва да губи своята универсалност и

масовост. Появяват се нови форми на семеен съюз или партньорство, които стават все

по-актуални. Характерни тенденции за последното десетилетие в българското общество

са въздържане  и  отлагане  на  сключването  на  брак,  разпространение  на  феномена

„родител, отглеждащ сам детето/децата“, поява и разпространение на съжителстващи

двойки  без  граждански  брак,  нарастване  на  броя  на  семействата  без  деца  поради

съзнателно или несъзнателно бездетство, поява на еднополовите семейни двойки.

На основата на емпирични данни от изследвания на Евробарометър и на Европейската

комисия  на  общественото  мнение  и  на  обществените  нагласи  Татяна  Коцева
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характеризира най-общо три модела на роля на жените по отношение на семейството и

професионалния труд. 

В  една  от  класификациите  тези  модели  се  наричат:  „егалитарен,  компромисен  и

сепаративен“ [Hakim  2000].  Първият  модел  визира  семейство,  в  което  двамата

партньори  са  равно  ангажирани  в  работата,  а  също  така  споделят  домашните

задължения, включително отглеждането и възпитанието на децата. Вторият модел се

отнася до семейство, в което жената работи, но е по-слабо ангажирана с работата си и

съответно отделя по-голяма част от времето си за семейните ангажименти в сравнение

с партньора си.  Третият модел включва семейство,  в което мъжът работи,  а  жената

поддържа домакинството. 

Напоследък обаче възниква и четърти модел – жената работи, но е силно ангажирана с

работата си, въпреки това „краде“ от свободното си време, за да посвети следработното

си всекидневие на семейните ангажименти. Партньорът същевременно е по-слабо зает

или е със същата заетост.

Общественото  мнение  в  България  през  90-те  години  подкрепя  както  нагласата  за

работещата жена, така и нагласата за семейните приоритети на жената. В този смисъл

може да се каже, че преобладваща е нагласата към компромисния модел на роли на

жените, ако използваме класификацията на моделите в изследването на Евробарометър,

или към този четвърти възникващ и налагащ се модел.

Татяна  Коцева  смята,  че  общественото  мнение  в  България  не  е  хомогенно  по

отношение  на  моделите  за  поведение  и  роли  на  жените.  В  преходния  период  се

установяват много сложни връзки между пазара на труда и семейството, които жените

следва  да  балансират.  Пазарът  се  превръща  в  основен  механизъм,  определящ

мотивацията за труд. Държавните помощи за жените и децата имат все по-незначителен

ефект и расте социално-статусната диференциация. За поколенията жени и мъже над

40-те години най-приемлив се оказва моделът на компромисно съчетаване на ролите.

При младите хора, в зависимост от образованието и амбициите, изборът е към един от

другите два модела. 

Различните модели на поведение и предпочитанията трябва да се имат предвид, когато

се анализира и оценява равнопоставеността на половете в труда. Участието на жените в

работната сила е твърде комплицирано. Те са поставени в по-неблагоприятна ситуация

на  пазара  на  труда.  Семейните  ангажименти  влияят  на  мотивацията  им  за  труд.

Съществуват и други индивидуални мотиви и бариери пред жените.
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Основни фактори за икономическата активност и поведението на жените на пазара на

труда  са  техните  мотивация  и  ценностна  ориентация.  Индивидуалните  мотиви  на

жените за участие в труда са преди всичко свързани с причини от икономически и

семеен характер.  Те могат да бъдат финансова принуда, необходимост и желание за

подпомагане  на  семейния  бюджет  или  придобиване  на  собствена  пенсия.  Този  тип

мотивация  се  преплита  със  съвременната  ценностна  ориентация  на  жените  към

професионална реализация, която включва себеутвърждаване, кариера, икономическа

независимост и социални контакти. 

2.5. „Джендър“ различия от гледна точка на Бюджета на времето

Въпросът  за  участието  на  жените  и  мъжете  в  платения  професионален  труд  и  в

неплатения труд в домакинството/семейството и проблемът за тяхното съчетаване от

средата на 90-те години става обект на задълбочено внимание в Европа, където той се

разглежда  с  оглед  на  икономическите  и  социалните  изменения  в  съвременните

общества,  влияещи  във  висока  степен  върху  сферата  на  трудовите  и  семейните

взаимоотношения между половете. През последните години и в България започва да се

оформя тенденция на нарастващ интерес и загриженост за постигането на „джендър“

баланса „работа – живот“ както в научните среди, така и на институционално равнище. 

През 2010 г. към Наблюдението на работната сила НСИ включва допълнителен модул:

„Съвместяване  на  работа  със  семеен  живот“  с  цел  да  се  получи  статистическа

информация  за  лицата,  полагащи  грижи  за  гледане  на  деца  или  на  болни,  много

възрастни, хора с увреждания, както и за ограниченията за участие на пазара на труда,

произтичащи от липсата на подходящи услуги за гледане деца и възрастни; степента на

гъвкавост  на  работното  време  от  гледна  точка  на  съвместяването  на  работата  със

семейните  задължения;  използването  на  допълнителен  отпуск  по  майчинство,  на

родителски отпуск или друго прекъсване на работа или намаляване на работното време,

свързани с полагането на грижи за деца. Според резултатите от изследването през 2010

г. (вж. Табл. 10. Лица на 15-64 навършени години, грижещи се за деца до 14 навършени

години по пол и икономическа активност през 2010 г. в Приложение.) 1 263.1 хил. лица

на възраст 15-64 навършени години се грижат за свои или за други деца на възраст до

14  навършени  години.  От  тях  858.4  хил.,  или  67,9%,  съвместяват  грижите  с

изпълнението на трудовите си задължения. Сред мъжете този дял е по-висок (77,8%) в

сравнение с жените (59,7%).
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За да се определи степента на значимост на този проблем за работещите жени и мъже

със  семейни  ангажименти,  трябва  преди  всичко  да  се  проучи  въпросът  за

разпределението на времето на жените и мъжете между работата и семейството.  То

следва  да  се  възприеме,  от  една  страна,  като  един от  най-съществените  „джендър“

проблеми на микроравнище, до известна степен обясняващ повечето от различията на

моделите  на  професионално  развитие  и  на  типовете  и  организацията  на  работата  и

работното време на жените и мъжете, а от друга страна, с оглед на констатацията, че

„измеренията на бюджета на времето в действителност са измерения на използването

на човешкия капитал“[ Guidebook on Integrating Unpaid Work into National Policies 2003:

11]. 

Както доказват резултатите от международни проучвания в тази област [Engendering

development 2001], в повечето страни – както в развитите, така и в развиващите се –

съществува твърде последователното по своята аналогичност „джендър“ разделение на

труда (разбира се, със значително вариращи във времето и пространството специфики),

при което работата  на мъжете е  ориентирана предимно към пазарни дейности,  а  на

жените е насочена към сферата на неплатения труд или по-често „се раздвоява“ между

участието им на пазара на труда и в домакинството. Жените поемат и извършват по-

голямата  част  от  неплатената  домашна  работа  по  обслужването  и  грижите  за

семейството.  Това  неравностойно  разделение  на  труда  и  разпределение  на  времето,

често  възприемано  като  оптимална  форма  на  организацията  на  труда  в  едно

домакинство  с  оглед  равнището  на  неговото  благосъстояние,  оказва  сериозно

въздействие върху стабилността на семействата, както и върху различните измерения

на трудовия и семеен живот на жените и положението им в обществото: по-ограничено

инвестиране  в  техния  човешки  капитал  (продължително  професионално  обучение  и

здравословен  начин  на  живот);  очевидно  по-нисък  в  сравнение  с  мъжете  статус  в

заетостта,  респективно по-ниски доходи, оттук – по-малък принос за икономиката и

благосъстоянието на децата и семействата; второстепенна роля при разпределението на

семейните ресурси и инвестиции. Не подлежи на съмнение фактът, че постигането на

хармония между професионалния и семейния живот създава проблемни ситуации и за

двамата партньори, но за жените е свързано с особени трудности както от физически,

така  и  от  психологичен  характер:  от  една  страна,  жените  са  обект  на  по-високи

изисквания към тях в сферата на платения труд, като се изправят пред перманентната

необходимост да доказват, че не се интересуват само от „плетки“, а от друга страна, те

се намират в условията на постоянен пресинг на очакванията – обществени и семейни –
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да се изявяват като перфектни съпруги, майки и домакини. В този смисъл трябва да се

приеме  за  точна  констатацията,  че  „семейството  не  осигурява  еднакви  условия  на

живот на своите членове, а е сфера, в която се проявява един специфичен тип социално

неравенство“  [Времето  и  условията  за  труд и  заетост  и демографското  поведение  в

преструктурираща  се  България  2005:  50].  Съществуват  и  по-остри  и  категорични

оценки на „джендър“ разделението на труда: например известната с проучванията си в

тази  област  френска  изследователка  Даниел  Кергоат  твърди,  че  разделението  на

обществения  труд  между  половете  се  осъществява  не  по  несправедлив,  а  по

антагонистичен начин, което ни препраща към проблема за равенството [Кергоат 1999:

4].  Неравностойното  разделение  на  труда  между  семейните  партньори  може  да  се

разглежда като главна детерминанта на стабилността на семействата: дали кохезията в

семейната общност се подобрява вследствие съответното разпределение на дейностите

и целите или налице е конфликтна семейна среда, вследствие неравните възможности

за изява на професионалната сцена и на несправедливото разпределение на домашните

отговорности и ресурси.

Това така наречено конвенционално разделение на труда в семейството, наред с друго,

рефлектира  и  върху  вътрешносемейната  система  на  разделяне  на  властта,  която  в

повечето случаи се базира на доминиращата роля на мъжете при вземане на решения по

отношение  на  „джендър“  ролите,  развитието  на  семейството  и  разпределението  на

семейния  бюджет.  Въпреки  че  настъпват  значителни  промени  в  условията  на

„джендър“  разделението  на  труда  в  семействата  през  последните  десетилетия,

„последното винаги се структурира от един йерархичен принцип, организиран около

понятието ценност на труда (ценността на мъжкия труд винаги остава по-голяма от

тази  на  женския  труд)“  [Кергоат  2003:  94]  независимо  от  конкретния  му  характер.

Изследванията  в  развитите  европейски  страни  [The  nature  of  change  in  households,

https://unu.edu/publications/books/filter/publisher=42] показват,  че в съответствие с това

границите на властта на жените обикновено се разпростират до решенията, свързани с

разделението  на  конкретните  задачи  и  с  битовите  проблеми  на  семейството,  и  са

стеснени до такива области като хранителен режим, грижи за деца и възрастни, избор

на дрехи, плащане на сметки и други рутинни разходи. Що се отнася до решенията

извън обичайните нужди на семейството,  те са прерогатив на мъжете,  тоест мъжете

осъществяват контрол върху семейните материални ресурси, а жените – управление на

тази част от семейния живот и бюджет, която покрива ежедневните потребности на

членовете на семейната общност. Нееднаквото разпределение на властовите функции
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на семейните партньори на свой ред води до задълбочаване на различията в участието

на  жените  и  мъжете  в  платения  и  неплатения  труд  и  на  неравенство  при

разпределението на труда в семейството, с оглед поемането на различни по вид и обем

домашни ангажименти. Може да се каже, че тази форма на неравенство е огледален

образ на позициите на мъжете и жените в обществото.

Така  направените  констатации  се  потвърждават  и  от  проведеното  през  2007  г.

национално представително изследване „Семейни модели“ – част от проект на Макс

Планк Институт за демографски изследвания „Взаимоотношения между поколенията и

половете“ [International Comparative Panel Survey „Generation and Gender Survey“ 2007]. 

Жената  е  неравнопоставена  с  партньора  си  не  само  и не  толкова по отношение  на

средните си доходи, колкото във времето, което тя отделя за раждането и отглеждането

на  детето.  По  теория  [Hakim  2003:  349–374]  наличието  на  неравнопоставеност  в

двойката,  заедно  с  постигната  полова  равнопоставеност  в  обществото,  ограничават

раждаемостта.  Тази  „незавършена  равнопоставеност“  се  изразява  в  противоречието

между разкритата обществена перспектива за кариерно развитие на жената и липсата на

вътрешносемейна подкрепа за оглеждането на деца, докато жената прави кариера.

В България има нагласи, че жената е достатъчно равнопоставена, а инициативите за

подкрепа  на  равенството  между  половете  често  изглеждат  фалшиви  и  изкуствено

привнесени  отвън.  Данните  от  цитираното  проучване  обаче  не  подкрепят  този

стереотип – 16,8% от мъжете (спрямо 2,8% от жените)  са съгласни,  че доходите на

техните партньор/ки са много по-ниски от техните, а 8,0% от жените (спрямо 1,1% от

мъжете) определят доходите на другия в двойката като много по-високи.

Тази подоходна неравнопоставеност съществено намалява с възрастта. Според мъжете

техните партньорки значително стопяват разликата в доходите си с течение на времето

(12,9% „много по-ниски доходи“ за възрастовата група 31-35 години спрямо 22,3% за

по-младите  на  възраст  20-24  години).  Това  означава,  че  за  да  намали  подоходната

разлика с партньора си, жената трябва да използва времето, в което би могла да роди

дете, за да прави кариера. Тази времева динамика в изравняването на доходите е по-

малко изразена за мъжа, когато е с по-ниски доходи от жената. Освен това той има да

компенсира  по-малки  различия  и  най-важното  –  няма  да  се  налага  да  прекъсва

кариерата си за раждане и отглеждане на деца. Цялостно, както за жената, така и за

мъжа,  общите  фактори на подоходната  неравнопоставеност  са  ниското  образование,

финансовото  неблагополучие  и  населеното  място  (по-висока  неравнопоставеност  се

наблюдава в по-малките населени места).
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Неравнопоставеността  по  пол  в  домашните  задължения  се  потвърждава  и  в  това

изследване.  На  пръв  поглед  картината  на  взаимоотношенията  в  двойката  е  твърде

патриархална (вж. Табл. 11. Разпределение на дейности в домакинството – жени, 2007

г. в Приложение). Жената е поела почти всички дейности, като се започне от чистенето

(62,1% ) и простирането (64,7%) и се стигне до грижа за децата (42,5%) и помощта за

подготовката им за училище (41,3%). Дори e прието „еманципирани“ дейности като

пазаруването да са задължение предимно на жената (45,1%). Мъжът е поел изцяло тези

дейности в не повече от 2–3% от случаите, достигайки едва 3,4% по дейността „грижа

за възрастни родители“.

Равнопоставеността  в  семейните  задължения  рядко  надвишава  25%  за  различните

дейности,  достигайки  30,4%  единствено  за  „игри  с  децата“  (и  двамата  поравно).

Натоварването на жената с цялата домашна работа е значително по-високо сред хората,

живеещи в селата – достига например над 70% за дейности (предимно изпълнявани от

жената) като чистене и простиране. 

Изследването  установява,  че  в  по-образованите  семейства  се  открива  повече  мъжка

помощ за  дейности  като  готвенето  (13,8% –  поравно,  висше  образование),  чистене

(18,1% –  поравно,  висше образование)  и  грижа за  децата  (43,2% – поравно,  висше

образование). Пазаруването и простирането на прането обаче си остават почти изцяло

женски дейности и в образованите двойки. Образованите жени поемат допълнителни

ангажименти  по  подготовката  на  децата  си  за  училище,  което  ги  натоварва

допълнително  след  работа  (42,5%  предимно  жената,  помощ  за  училище,  висше

образование). 

От изследването става ясно също, че неравнопоставеността в семейните задължения е

още  по-контрастна  при  ромските  и  турските  жени.  Те  често  живеят  в  големи

домакинства,  но не получават повече помощ от възрастните си родители,  отколкото

българките.  Жената  все  още  рядко  си  позволява  външна  помощ  за  семейните

задължения.  Едва  0,2%  от  домакинствата  ползват  услугите  на  външен  човек  за

почистване, достигайки до едва 0,7% в град София. 

Изложените становища и резултати предопределят необходимостта от извършване на

„джендър“  анализ  на  платената  икономическа  активност  и  неплатената  работа  на

жените и мъжете въз основа на проучвания на данните на НСИ за Бюджета на времето

на населението у нас, което позволява оценка както степента на реалното им участие в

двете  основни  сфери  на  труда  в  темпорално  изражение,  така  и  степента  на

хармонизация  на  семейните  отговорности.  Използваният  подход  се  основава  на
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следната  работна  хипотеза,  развита  от  френската  изследователка  Джауида  Сеили:

„Време на наемен труд, време на домашен труд, социални времена и така нататък –

всички времена явно не се разпределят изцяло по аналогичен начин според това дали

си мъж или жена.  Именно поради тази причина понятието полови времена въвежда

половото разграничение като централен елемент“ [Сеили 2003: 88].

В теорията  трудът  и  времето,  изразходвано  за  него,  са  източник  на  богатство  –  за

обществото и отделния индивид. Правото на труд, свободата и закрилата на труда са

сред  основните  достижения  на  човечеството.  Равните  възможности,  забраната  на

дискриминация в сферата на труда по различни признаци,  в това число и по пол, е

свидетелство за развитието на демокрацията, за разширяване възможностите и достъпа

на  мъжете  и  жените  от  различните  социални  и  професионални  групи  до

икономическите  ресурси  и  управлението.  Въпросът  е  доколко  това  се  отнася  за

ситуацията у нас.

В своя статия на тема „Времената  за труд за мъжете и жените:  с  прекъсване и без

прекъсване“ Катя Владимирова споделя, че „равни възможности, за равни шансове на

мъжете и жените на пазара на труда, в разпределението на икономическите ресурси и

управлението може да се достигне само ако стратегиите и политиките, програмите и

конкретните  мерки,  отчитат  количеството  на  съвкупното  време  за  труд  и  неговото

разпределение  между  платен  и  неплатен  за  всеки  от  двата  пола  –  поотделно  и  в

сравнителен  аспект,  общо  и  за  различните  социални  и  професионални  групи  от

населението“ [Владимирова 2005:2]

За да бъде оценена и измерена степенна на равенство, на постиженията в достигането

на равни възможности на мъжете и жените на пазара  на труда,  е необходимо да се

отчита  обемът  и  структурата  на  съвкупното  време  за  труд  на  двата  пола,  особено

тяхното участие в платения и неплатения труд. От тази гледна точка е важно да се

изследва как общото време за труд (платен и неплатен), така и как то се разпределя по

пол.

Масовото участие на жените в платената заетост довежда до развитието на тенденцията

за преразпределение на съвкупния фонд време между жените и мъжете, което се отнася

както  до  участието  им  в  платения  и  неплатения  труд,  така  и  до  възможностите  за

ползване на свободното време. Относителните дялове на съответните видове дейности

в целодневния жизнен цикъл на хората изразяват различията в начина на прекарване на

деня от жените и мъжете.
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Резултатите от изследванията „Бюджет на времето“, провеждани у нас в периода 1976–

2010  г.  показват,  че  увеличаването  на  заетостта  на  жените  в  икономиката  не  се

съпътства  на  практика  с  намаляване  на  обема  на  труда  им  в  домакинството  и

домашното стопанство. Напротив – запазва се. Обществото продължава да очаква от

тях  изпълняването  на  отредените  им  по  традиция  функции,  свързани  с  домашната

работа, отглеждане и възпитание на децата, грижи за болните в семейството и работа в

домашното  стопанство.  Преразпределението  на  времето  на  жените  се  осъществява

главно между свободните часове и времето за труд. Неразвитостта на услугите до 1990

г., а сега тяхната цена и все още недостатъчно качество и разнообразие, обясняват и

днес  високия  дял  на  времето  за  труд  в  домашното  стопанство  и  домакинството  за

жените.

Подробното  разглеждане  на  дейностите,  изпълващи  целодневния  жизнен  цикъл  на

двата  пола,  позволява  да  се  направят  следните  по-общи  изводи  и  констатации  по

отношение на:

Участието в платения труд. Поради застаряването на населението (пенсионерите са

включени  в  наблюдаваната  от  НСИ  извадка)  и  безработицата  нивата  на  платената

заетост се понижават през годините между трите преброявания (1992 г., 2001 г., 2011 г.)

както за мъжете, така и за жените, което довежда до намаляване на относителния дял на

времето  за  платения  труд  в  денонощния  фонд  време  на  населението  по  пол,  като

жените  изразходват  по-малко  време  за  платения  труд  от  мъжете  (вж.  Табл.  12.

Структура на общоденонощния фонд време на мъжете и жените (в %) в Приложение).

Въпреки  регистрирания  спад  в  заетостта,  в  сравнение  с  началото  на  периода,

резултатите от двете последни изследвания (2001/2002 г. и 2009/2010 г.) показват, че

времето за заетост бележи ръст и при двата пола. При мъжете – от 9,2% на 11,7%, а при

жените съответно – от 6,5% на 8,3%. Това увеличение във времето за  платен труд,

логично довежда до редуциране на свободното време за последните 8 години. 

Наблюдава се и тенденция на сближаване на времето за платения труд на мъжете и

жените, вследствие нарастващото участие на жените: дистанцията между тях намалява

от  1  час  и  25  минути  през  1976/1977  г.  на  1  час  06  минути  през  1988  г.  и  на

незначителните 38 минути през 2001/2002 г.  Може да се каже,  че през 2009/2010 г.

разликата в разхода на време за платен труд се запазва – мъжете работят с 49 минути

повече в сравнение с жените (вж. Табл. 13. Разпределение на времето за платения и

неплатения  труд  в  съвкупното  време  за  труд  на  мъжете/жените  (в  час./мин.)  в

Приложение). 
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Участието в неплатения труд. Времето за неплатения труд намалява през годините

както при мъжете, така и при жените, но ако при мъжете то заема 10% от общия фонд

на времето средно за периода 1976–2010 г.,  то при жените – двойно повече: средно

20%, т.е. женският труд на работното място „домакинство“ отнема една пета от тяхното

време през  денонощието.  Трябва да  се  отбележи,  че  в  сравнение  с  1988 г.  данните

отчитат увеличаване на участието на мъжете в неплатения труд (макар че то все още

остава  по-малко,  спрямо  70-те  години),  но  това  не  носи  никакво  „облекчение“  на

жените, чието време за участие в тази трудова сфера запазва завидно постоянство – 4

часа и 59 минути през 1976/1977 г., 4 часа и 40 минути през 1988 г. и 2001/2002 г., и 4

часа и 27 минути през 2009/2010 г., което е близо 2 пъти повече от това на мъжете. Това

обаче не се отнася за последните 8 години от наблюдавания период – между 2001/2002

г. и 2009/2010г., мъжете дори редуцират помощта си в домакинските задължения с 19

минути (от 2 часа и 33 минути на 2 часа и 14 минути).

Времето  за  сън,  хранене,  лична  хигиена  и  други  физиологични  нужди не  се

различава съществено за жените и мъжете, тъй като физиологичните потребностите за

поддържане и възстановяване на жизнените сили са идентични при двата пола.

Свободното време. През разглеждания период се наблюдава нарастване на свободното

време на жените и мъжете, но налице е негативната тенденция на увеличаване с 4,5

пъти на дистанцията между тях – от 15 минути през 70-те години на 1 час и 08 минути

през 1988 г., на 1 час 07 минути през 2001/2002 г. и на 53 минути през 2009/2010 г. в

ущърб на свободното време на жените, които отделят значително по-малко време от

мъжете за почивка и отдих, за спортуване, хобита и игри, телевизия, социален живот

както  в  семейството,  така  и  извън  него  (вж.  Табл.  14.  Свободното  време  на

мъжете/жените (в час./мин.) в Приложение).

В този смисъл при анализа на Бюджета на времето „да се говори за редуването на труд

и липсата на труд, за труд и свободно време има смисъл само при мъжкото население.

При жените има смисъл да се говори за редуването на професионален и домашен труд“

[Кергоат  2004:  109].  Тази  констатация  се  потвърждава  от  резултатите,  получени  от

редица  социологически  проучвания:  41%  от  анкетираните  смятат,  че  жените  са

онеправдани, що се отнася до тяхното свободно време (НЦИОМ, август и ноември 2000

г.); прекарването на свободното време и семейните отношения се възприемат като една

от областите на дискриминация на жените (Пол, политика и празни приказки 2002: 8);

една четвърт от българските жени имат по-малко от 60 минути в денонощието лично за

себе си, а всяка седма не може да отдели и толкова (ЕСИ Българката в съвременната
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ситуация 1996: 49–50); на въпроса: „С какво обикновено се занимавате през свободното

си време?“ – 57,8% от жените отговарят: „с домакинска работа и грижи за децата“ и

40,4% –  „работя  в  градината/личното  стопанство“;  свободното  време  е  лукс,  който

малцина  жени  могат  да  си  позволят,  като  резултатът  от  това  е  „синдромът  на

изтощената  домакиня“ (ЕСИ Жените в  неформалната  икономика  на България 2004–

2005).  За  отбелязване  е,  че  смесването  на  понятията  „свободно време“  и  „неплатен

труд“, макар и неосъзнато, е характерно за много жени у нас, като онеправданата им

позиция  се  утежнява  и  от  редица  други  неблагоприятни  обстоятелства.  Например

повечето от жените вършат много от нещата едновременно и понякога е трудно да се

определи кое е работа и кое не е: такива дейности като занимания с децата, кърмене на

бебе или грижи за цветята могат да бъдат доста приятни, въпреки че са необходими

ангажименти, изискващи време и концентрация и ограничаващи свободното време „за

себе си“. Наред с това проучванията показват [Сеили 2003: 86.], че дори когато гледат

телевизия или излизат на разходка, жените продължават да бъдат обременени с мисли и

планиране какво още им предстои да свършат в домакинството, което е допълнително

психическо  натоварване,  ограничаващо  пълноценната  почивка  и  равностойното  с

мъжете разпределение и организация на свободното време. От значение е и фактът, че

за повечето жени последното до голяма степен зависи от необходимостта ежедневно да

се съгласува времето за реализацията на личните интереси с потребностите и времето

на пребиваването у дома на децата и съпруга, тоест „времевите граници, в които се

осъществява  всекидневието  на  жените,  се  опосредстват  от  останалите  членове  на

семейството,  поради  което  не  се  възприемат  като  действителна  „собствена“

организация на времето“. 

Различията в участието на жените и мъжете в платения и неплатения труд проличават

най-ярко при  анализа  на  съвкупното  им работно  време във  всички  дейности,  което

съгласно  методиката  на  Световната  банка  се  оценява  като  един  от  двата  основни

индикатора за  „джендър“ равенството при разпределението/използването на времето

(вторият индикатор е среден брой часове в непазарните дейности.

Съвкупното работно време.  Времето  за  платения  и неплатения  труд в  съвкупното

време  за  труд  на  жените  надвишава  това  на  мъжете  за  сметка  на  многократно  по-

високия неефективен дял на времето, изразходвано за извършване на различни видове

неплатени  дейности  –  както  грижи  за  домакинството  и  семейството,  така  и

производство на стоки за собствено потребление в семейството. Налице е наличие на

традиционното „джендър“ разделение на труда, което има „цена“ както за платената им
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заетост и позициите на пазара на труда, така и за техния здравен статус,  времето за

самоусъвършенстване  в  професионално  отношение,  за  почивка  и  като  цяло  за

независимостта на жените. 

За  отбелязване  е,  че  през  наблюдавания  период  (1976–2010  г.)  характерното  и  за

жените, и за мъжете е съкращаване на средното дневно работно време (най-вече поради

понижената платена заетост по посочените по-горе причини) с различна степен – с 1

час и 49 минути при мъжете и с 1 час и 11 минути при жените. Едновременно с това

нараства дистанцията между тях по този показател – от 46 минути през 70-те години на

1 час и 27 минути през 1988 г., на 1 час и 29 минути през 2001/2002 г. и на 1 час и 24

минути през 2009/2010 г., което затвърждава тенденцията на по-дългия работен ден на

жените.  Съгласно  резултатите  от  социологическо  проучване  жените  обикновено

работят най-малко по 12 часа на ден, като това включва щатна заетост, допълнителна,

често неформална работа, домакински задължения, отглеждане и възпитание на децата,

грижи за възрастни и болни роднини, работа в домашното стопанство [ЕСИ Жените в

неформалната икономика на България 2004–2005: 42.]. Допълнителните изчисления въз

основа на данните от Бюджета на времето показват, че времето за неплатения труд (или

„втората смяна“ по израза на професора в Калифорнийския университет Арли Хочшилд

[Абдела 1999: 82] се трансформира средно за една жена в два месеца допълнителен

денонощен труд, при това без 13-а и 14-а заплата, а за заетите жени допълнителният

домашен труд увеличава работната седмица до 10 осемчасови работни дни. 

Сравнявайки времето за платения и неплатения труд на жените и мъжете, се забелязва

една нова тенденция, характерна за последното десетилетие – макар и в значително по-

малка степен от жените, относителният дял на времето за неплатения труд на мъжете в

съвкупното им работно време през 2001/2002 г. за първи път надхвърля дела на времето

за платения труд, което вероятно е следствие от продължителната икономическа криза,

влияеща  върху  необходимостта  от  повишеното  участие  на  мъжете  в  семейните

стратегии за оцеляване. През 2009/2010 г. тази тенденция се запазва.

Анализът на съвкупното работно време на жените и мъжете потвърждава наличието на

компромисния  модел  на  семейството  у  нас:  двамата  партньори  работят  срещу

възнаграждение,  жената поема по-голямата част от семейните отговорности,  защото,

въпреки че мъжете увеличават участието си в домашните задължения, неравенството в

часовете все още се запазва. В съответствие с това моделът на двойната заетост в много

по-голяма степен е характерен за жените, което довежда до утвърждаването на твърде

противоречива  ситуация:  платената  заетост  на  жените  допринася  за  материалното
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благосъстояние  на  семейството,  обогатява  техния  живот,  привидно  намалява

зависимостта  от  съпруга  и  семейството  като  цяло  и  влияе  върху  повишаването  на

социализацията  на  жените,  но  в  същото  време  се  характеризира  с  тяхната

второстепенна позиция на трудовия пазар и не променя съществено традиционната им

роля в семейството.

Важно е да се обърне внимание и на разпределението на участието на жените и мъжете

в  платения  и  неплатения  труд.  Показателен  в  това  отношение  е  използваният  от

ПРООН  [http://www.undp.bg/] индикатор  за  трудовото  натоварване  на  жените  –

съотношение между съвкупното работно време на жените и мъжете, изчислявано като

процент  на  женското  работно  време  от  мъжкото:  средно  за  OECD [Организация  за

икономическо сътрудничество и развитие (OECD) – създадена през 1960 г. – 34 страни

членки,  https://data.oecd.org/], то е 105%, най-висока стойност това съотношение има в

Австрия и Латвия – 111%, и само в две страни съвкупното работно време на жените и

мъжете е  равно – в  Германия  и  Великобритания,  съответно  100%. Изчисленията  за

България показват значително по-високи стойности на това съотношение, като налице е

тенденция на неговото влошаване от 124% през 1988 г. до 131% през 2001/2002 г. През

2009/2010 г.  регистрираните нива се доближават до регистрираните в  края  на 80-те

години у нас – 125%.

Същият извод може да се направи при сравнение на още един индикатор на ПРООН,

констатиращ  неравностойното  разпределение  на  работното  време  на  жените  –

съотношение на времето, изразходвано от тях в пазарни и непазарни дейности: средно

за  OECD страните  то  е  37% в  пазарните  дейности  спрямо  64% в  непазарните  при

жените и 69% в пазарните спрямо 31% в непазарните дейности за мъжете. В „Доклад за

Целите  на  хилядолетието  за  развитие  2012“

[http://www.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/english/The_MDG_Report_2012.pdf]

се констатира, че през 1990 г. участието на жените в пазарни дейности е 35 на сто в

световен  мащаб,  а  двадесет  години  по-късно  –  през  2010  г.,  се  повишава  на  40%.

Същевременно обаче, въпреки този ръст, „жените, по-често от мъжете се обръщат към

неформалната  икономика  –  в  27  от  37  държави  с  данни,  жените  са  по-склонни  от

мъжете да имат неформална заетост във формален или неформални сектор, липса на

социална защита и/или право на трудови доходи като например платен годишен или

отпуск  по болест“ [The  Millennium Development  Goals  Report  2012,  Goal  3:  Promote

gender equality and empower women, 2012: 23]. Причината се търси в липсата на достъп

на жените до официална заетост.
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В България през 2001/2002 г. това съотношение за жените е значително по-драстично –

22% в пазарните спрямо 78% в непазарните дейности, а през 2009/2010 г. – 32% към

68%. При мъжете то е 48% на 52% (2001/2002 г.) и 54% на 46% (2009/2010 г.), което на

пръв поглед изглежда благоприятно в сравнение с другите страни, но това е за сметка

на значително по-ниската като време платена заетост на мъжете у нас.

Трябва  да  се  подчертае,  че  такова  неравностойно  разпределение  на  трудовите

ангажименти на жените, стереотипно се възприема като нещо нормално от населението

у  нас,  което  се  доказва  от  резултатите  от  социологически  проучвания:  91,8%  от

анкетираните смятат, че жените трябва да продължават да работят в платената заетост

и да имат принос в семейния бюджет [ЕСИ EVS/99]; мъжете не възразяват жените им

да са в платения труд, но не желаят да вършат „женска работа“ (интересно е, че не само

жените, но и мъжете оценяват това като несправедливо разпределение [Bulgaria: Gender

Aspects of Poverty and Inequality in the Family and the Labour Market (Research and Policy

Recommendation), WB, ASA, GPBF, GAD, Sofia, November 2001–July 2002: 51]); дори в

категорията на безработните мъжкото участие в домашната работа е по-кратко с повече

от 12 часа в сравнение с женското [ЕСИ „Жени, труд, глобализация“, 2003: 64].

Оценката на различията в участието на жените и мъжете в платения и неплатения труд,

изисква извършването на по-детайлен анализ на „джендър“ разпределението на времето

на непосредствено заетите с различни видове дейности лица. 

По отношение  на  сферата  на  платената  заетост  се  наблюдават  следните  тенденции:

(Табл. 15. Средно време на едно участващо в заетостта лице по пол, минути).

Въпреки по-ниската заетост както на мъжете, така и на жените (относителният дял на

заетите  мъже през  2009/2010 г.  е  38,5%, а  на жените – 28,0%, 2001/2002 г.  мъже –

25,1%, жени – 19,5%, което бележи намаляване спрямо 1988 г., когато той е съответно

44,8% за мъжете и 36,5% за жените) се увеличава работното време във всички видове

заетост. Тази тенденция констатира значителното нарастване на напрегнатия ритъм на

живота  на  жените  и  мъжете  поради  по-продължителното  работно  време  главно

вследствие  на  разпространението  през  последните  години  на  работа  на

нерегламентираното  работно  време,  особено при самостоятелно  наетите  лица и  при

работодателите,  които  не  спазват  трудовото  законодателство  по  отношение  на

регламентацията  на  работното  време.  Това  довежда  до  положение,  при  което

относителният  дял  на  заетите,  определящи  своята  работа  като  стресова,  е  33,2%;

[Проучване „Качество  на живот в  Европа“ (EQLS/2003)]  почти ежедневно 31,5% от

жените и 28,4% от мъжете, а няколко пъти месечно 29,6% от жените и 28,8% от мъжете
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се  връщат  „твърде  уморени  от  работа,  за  да  свършат  някои  от  нещата,  които  би

трябвало да се направят“[ЕСИ Жени, труд, глобализация 2003: 61.].

Увеличението на времето в заетостта през 2009/2010 г. в сравнение с 1988 г. е само 9

минути при мъжете и 38 минути при жените, като отчетеното по-голямо увеличение

при  жените  води  до  утежняване  на  времевите  граници  на  двойната  им  заетост  в

работата и в домакинството. 

През 2009/2010 г. мъжете прекарват повече време в основната работа (7,42 ч. спрямо

7,22 ч. при жените), а жените – в допълнителната и в неформалната заетост, т.е. жените

работят повече от мъжете в атипично работно време, характерно за тези видове заетост,

с всички негативни последствия за себе си, семейството и децата. 

Мъжете, по-освободени в сравнение с жените от семейните и домашни ангажименти,

остават с около 2 пъти повече време от жените преди и след работа, както и отделят

значително  повече  време  за  търсене  на  работа,  т.е.  имат  повече  възможности  за

подобряване на позициите си на трудовия пазар и в заетостта.

Нарастващият коефициент на заетост на жените през последното десетилетие означава,

че  семейството,  бракът  и  наличието  на  деца  нямат  приоритетно  влияние  върху

икономическата  активност на жените.  Когато се случат,  предвид отлагането  им във

времето  у  нас,  жените  „се  нагаждат“  към  жизнените  и  семейните  обстоятелства  –

финансовите ресурси на семейството, функционирането на детските заведения, личните

професионални амбиции и други, които въздействат не върху решението на жената да

работи,  а  главно  върху  избора  на  съответния  модел  на  заетост.  В  този  смисъл

разпределението на времето за труд и на жизнените приоритети на жените и мъжете е

различно и има специфично за всеки пол влияние, както върху типа заетост и степента

на натовареност  в  работата,  което  е  следствие  от  необходимостта  от  съчетаване  на

участието  в  платения  и  неплатения  труд,  така  и  върху потенциала  от  разполагаемо

време  със  съответни  последствия  за  кариерата  и  семейството.  В  международните

изследвания в тази област дори е въведено понятието „жизнен час пик“ (Rush Hour of

Life) по отношение на „описанието на средната възраст, в която трудовата дейност и

кариерата  често  изискват  изключително  много  време,  а  едновременно  с  това  са

необходими  грижи  за  малките  деца“  [Кламер  2005:90].  Обществените  нагласи

потвърждават зависимостта между избора на модела на заетост на жените и семейното

им положение:  съгласно  международното  ЕСИ ISSP’94 жената  трябва да  работи  на

пълен работен ден, след като се омъжи и преди да има деца по мнение на 78,9% от

анкетираните и след като децата напуснат дома – 85,8%; жената не трябва да работи,
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когато има деца в предучилищна възраст – 60,3%, и след като най-малкото дете започне

училище – 32,5%; по-малко от половината  анкетирани – 41,4%, смятат,  че при тези

обстоятелства жената трябва да работи на непълен работен ден. 

Доколко  обаче  реалните  тенденции  при  избора  на  типа  работа  и  работното  време

съответстват  на  нагласите  на  жените  и  мъжете  у  нас?  Трябва  да  се  отбележи,  че

съществуващите възможности и начинът на организация на работата и работното време

представляват важен аспект на проблема за постигането на баланс при разпределението

на времето за платения и неплатения труд на жените и мъжете. Различните „джендър“

роли в обществото – тези на работещ, родител, домакиня,  производител на стоки за

покриване  на  базисните  нужди на  семейството,  определят  типа  и  организацията  на

работа на жените и мъжете.

Организация на работното време. През 2004 г. НСИ включва към наблюдението на

работната сила модул „Организация на работата и работното време“. 

Резултатите  от  проучването  показват,  че  преобладаващият  дял  от  жените  и  мъжете

работят с фиксирано начало и край на работния ден – 44,7% мъже и 55,3% жени от

общия брой наети лица. Това са 87,3% от наетите мъже и 91,3% от наетите жени. На

работно време с променливи граници работят 12,6% от наетите мъже и 8,7% от наетите

жени,  което отчита  недостатъчното използване от страна на работодателите на тази

форма на гъвкаво работно време. Данните отразяват интересния факт, че мъжете имат

по-голям достъп до гъвкави форми на работното време от жените, защото те разполагат

с повече времеви възможности да отидат на работа по-рано или да останат до по-късно.

През 2010 г. модулът „Съвместяване на работа със семеен живот“ надгражда картината

с данни сред наетите лица на 15-64 навършени години,  които се грижат за деца на

възраст  до  14  навършени  години  или  за  възрастни  (Табл.  16.  Наети  лица  на  15-64

навършени  години,  грижещи  се  деца  на  възраст  до  14  навършени  години  или  за

възрастни според организацията на работното време и по пол през 2010 г. (Хиляди)).

Според резултатите на НСИ от общия брой на наетите лица през 2010 г. в групата на

родителите  91,1%  работят  при  фиксирано  начало  и  край  на  работното  време

(определени от работодателя), а само 8,9% имат по-гъвкава форма на работното време.

Гъвкавостта  се  изразява  освен  в  различните  форми  на  работно  време  и  във

възможността лицата, работещи при фиксирано работно време, при необходимост да

променят  началото  или  края  на  работния  ден  поне  с  един  час,  независимо  дали

отсъствието се компенсира или не. От наетите, грижещи се за деца или възрастни и

работещи  на  фиксирано  работно  време,  13,8%  посочват,  че  обикновено  имат
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възможност при необходимост да променят работното си време по семейни причини

(вкл.  грижи  за  деца  или  за  възрастни,  хора  с  увреждания,  болни),  36,2% могат  да

направят това по изключение, а 50,0% считат това за невъзможно.

През 2012 г. в резултат на проучване сред 16 000 висши бизнес мениджъри в цял свят,

реализирано от „Регус“ – глобален доставчик на офис решения [http://www.regus.com/],

говорителят  на  Гари  Гъртлър  споделя:  „Вследствие  на  напредъка  на  мрежите  и

технологиите,  както  и  на  потребностите  на  служителите  от  по-добър баланс  между

работата и личния живот, гъвкавите начини на работа се превръщат по-скоро в норма,

отколкото в изключение“. Респондентите в изследването твърдят,  че се чувстват по-

мотивирани и с  повече  енергия  благодарение  на  гъвкавата  организация  на  работата

(51%), като с това може би показват как биха могли да станат по-продуктивни и да

генерират  повече  приходи.  Гъвкавата  организация  на  работа,  с  която  се  подобрява

мотивацията  и  здравето  на  служителите,  изпълнява  важната  роля  на  инструмент  за

задържане на таланти и като осигурява на бизнеса ценни начини за възнаграждаване и

привличане  на  ресурси.  67%  от  респондентите  декларират,  че  работят  в  движение

повече,  отколкото преди,  44% от респондентите  заявяват,  че служителите в тяхната

компания  се  чувстват  в  по-добро  здравословно  състояние  в  резултат  на  гъвкавите

начини  на  работа,  показва  още  изследването.  90% от  респондентите  очакват  рязко

увеличение на броя на хората, които ще се ориентират към работа на непълно работно

време  в  даден  момент  от  тяхното  кариерно  развитие.  В  глобален  план  малките

предприятия  приемат  гъвкавата  организация  на  работата  с  повече  готовност  от

големите бизнес организации, като 80% от служителите казват, че в тяхната компания

се  работи  по-гъвкаво,  отколкото  преди  в  сравнение  с  68% от работещите  в  големи

предприятия.

Средната продължителност на работното време в България се понижи от 43,1 часа

през 2001 г. на 40,2 часа през 2011 г., като при мъжете тя е само с 0.6 часа по-голяма от

тази при жените (49,5 часа – мъже на 39,9 часа – жени).

Европейската  фондация  за  подобряване  на  условията  на  живот и  труд провежда на

всеки пет години от 1990 г. насам проучвания за условията на труд в Европа. В тях

взимат участие както служители, така и самостоятелно наети лица по ключови въпроси,

свързани  с  тяхната  работа  и  заетостта.  Теренната  работа  на  петото  изследване

„Европейско проучване на условията на труд“ се провежда от януари до юни 2010 г. с

почти 44 000 работници, интервюирани в ЕС27, Норвегия, Хърватия, бивша югославска

република  Македония,  Турция,  Албания,  Черна  гора  и  Косово.  Данните  са
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приблизителни.  Те  са  въз  основа  на  представителна  извадка  от  всички  заети  в

различните държави, а не на цялото население. Разликите с течение на времето и между

страните следователно трябва да се тълкуват с повишено внимание. Само отговорите на

заетите в ЕС-27 са анализирани. 

По  данни  от  цитираното  проучване  средната  продължителност  на  Европейската

седмица на работа също намалява от 40,5 часа през 1991 г. за EC12 на 37,5 часа през

2010 г. в ЕС-27 (36,4 часа в EC12 през 2010 г.). За това редуциране в еврозоната се

посочват  най-вече  две  ключови  развития:  делът  на  лицата,  които  работят

продължително, тоест повече от 48 на седмица, е намалял в ЕС-27 – от 15% през 2000 г.

до 12% през 2010 г.; делът на лицата, които работят по-кратко, тоест по-малко от 20

часа на седмица, се е увеличил през последните две десетилетия – от 8% (1991 г. –

EC12) на 14% (2010 г. – ЕС-27). 

Според  национално  представително  изследване  „Работно  време,  условия  на  труд,

демографско поведение“,  проведено от БАН (съвместно с Агенция по заетостта при

Министерство на труда и социалната политика) през 2003 г. у нас 25,8% от жените и

42,5% от мъжете полагат ежедневно или често извънреден труд.

Това означава,  че  широко  разпространена  е  практиката  на  неспазване  на  трудовото

законодателство  по  отношение  регламентацията  на  работното  време  от  страна  на

българските  работодатели,  както  и високият  относителен  дял на  нерегламентирания

труд у нас. 

Нетипично  работно  време. Съгласно  наблюдението  на  НСИ  от  2004  г.  64,6%  от

заетите  мъже  и  54% от  заетите  жени  работят  основната  си  работа  в  условията  на

различни  видове  нетипично,  т.е.  извън  нормално  установеното  за  страната  време,

съответно: вечерно време – 45,1% и 36,2%; нощно време – 22,3% и 10,7%; в събота –

60,3% и 46,7%; в неделя – 40,8% и 24,7%; при условията на всички видове нетипично

работно време едновременно – 19,3% от заетите мъже и 8,2% от заетите жени. 

Въпреки  значителната  заетост  както  на  мъжете,  така  и  на  жените  в  условията  на

атипично работно време, работещите мъже и жени изразяват неочаквано висока степен

на  удовлетвореност  от  такава  работа,  с  оглед  на  съвместяването  на  трудовите  и

семейните задължения – две трети сред жените и над 70% от мъжете смятат работата

вечерно  време  и  в  почивните  дни  за  удобна  в  това  отношение;  мъжете  са  най-

неудовлетворени от работата в неделя, а жените – през нощта. Тези данни са валидни

като цяло за ЕС и през 2010 г. Въпреки това не може да се отрече, че този извънреден

труд има негативни последствия за почивката, общуването в семейството и с децата,
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духовните потребности и в не по-малка степен за домакинските задължения, които се

натрупват и още повече ощетяват стесненото свободно време на жените и мъжете.

По данни от посоченото европейско проучване, в държавите членки работните часове

запазват стандарт. През 2000 г. 67% работят еднакъв брой часове всяка седмица, а за

58% това се отнася и до ежедневната им заетост. Делът на работещите на нормално

установено време в Европа нараства до 74% през 2005 г., за да стигне 77% през 2010 г.

През 2010 г. около една четвърт (26%) от заетите са работили най-малко една неделя в

месеца, срещу 30% през 1995 г. През 2010 г. 18 на са работили през нощта.

Непълно  работно  време. Работата  на  непълно  работно  време  не  е  много

разпространена в България – към 2011 г. само 1,7% от заетите спрямо 17% средно за

EС-27. Съгласно данните от европейското проучване от 2001г. доста противоречива е

оценката на такъв тип работа от страна на българските жени и мъже: 50% се чувстват

удовлетворени, 37,5% биха искали да работят повече, а 12,5% биха желали да намалят

още повече работните си часове. За отбелязване е, че за две трети от мъжете и жените

това е принудително поради липсата на работа на пълен работен ден работно време

(средно 21,1 часа седмично), което по данни на НСИ посочват 68,8% от работещите по

този начин жени и 62,5% от мъжете.

Преобладаващата у нас форма на непълно работно време е работа на непълен работен

ден – от наетите на непълно работно време работещите на тази форма жени са 81,4%,

мъже – 65,4%. Незначителен дял от жените и мъжете предпочитат втората форма на

непълно работно време – намалена работна седмица при успоредно намален работен

ден: 7,8% от наетите на непълно работно време жени и 13,7% от мъжете.

Особено  висока  удовлетвореност  работещите  жени  и  мъже  изразяват  от  работа  на

смени,  тъй  като  смятат,  че  това  дава  повече  възможности  за  съчетаването  на

професионалния  и  семейния  живот:  през  2001  г.  позитивно  настроените  са  74% от

заетите на този режим на работа, през 2004 г. броят на удовлетворените нараства на

84,8% от мъжете и 81,9% от жените при общо сравнително високата и равна за жените

и мъжете заетост в работата на смени – 23,4% от наетите мъже и 21,2% от наетите

жени. Половата принадлежност придобива значение единствено при избора на сменния

режим:  жените  предпочитат  двусменния  режим на  работа  (64,4% от  работещите  на

смени жени), докато 50% от мъжете работят на 3 и 4-сменния режим при непрекъсваем

процес на работа.

Продължителното нерегламентирано работно време в платената заетост, фиксираните

часове  за  започване  и  приключване  на  работа,  липсата  на  гъвкава  организация  на
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работното време с оглед на личните и семейните нужди на работещите, повишените

служебни изисквания,  водещи до разпространение на извънредния труд и работното

време, умора и нужда от повече почивка, трудното съчетаване на работното време с

часовете на работа на детски, училищни и административни заведения и с работното

време на партньорите могат да се определят като основните причини,  поради които

работното  време  има  крайно  негативен  ефект  върху  постигането  на  баланс  между

професионалния и семейния живот. Според цитираното наблюдение на НСИ 43% от

заетите  жени  и  мъже  смятат,  че  работата  им  създава  временни  или  постоянни

трудности  при  поддържането  на  този  баланс,  а  43,4%  –  че  съчетаването  изисква

допълнителни лични усилия и това води до повишено стресово състояние.

В значителна степен това се отнася за работещите жени, които не могат да се откажат

от  работа  на  пълен  работен  ден  поради  финансовото  положение  на  семейството.

Вследствие на това близо 70% от заетите жени спрямо 16% при мъжете не разполагат

свободно с почивните си дни по данни от цитираното ЕСИ на БАН и АЗ. Двойната

заетост има пряк негативен ефект, както върху психическото и физическото състояние

на самите жени, изправени пред необходимостта да продължат с „втора смяна“ у дома,

така и за децата, които прекарват времето си сами вкъщи без контрол, което е доста

разпространена  практика  най-вече  при  самонаетите  жени.  В  доклад  на  тема

„Структурата на свободно време на подрастващите – опасения за дефицит на физическо

развитие на личността“ [2011] Стефан Капралов засяга проблема с оползотворяването

на  свободното  време  сред  подрастващите.  Заедно  с  това  разказва  защо  се  налага

погледът  на  нацията  да  бъде  обърнат  към  младите  членове  на  нашето  общество  –

описва позитивите  и  негативите  на  предпочитаните  от  тях  форми за  прекарване  на

времето извън учебните заведения. Фокусът е не само върху продължителността, но и в

съдържанието на времето извън класната стая: „По данни на НСИ (Бюджет на времето

2009/2010 г.)  свободното  време  на  децата  е  6  часа.  В това  време основно се  гледа

телевизия. В групата 10-19 години 2 часа и 22 минути се отделят на това занимание. Не

това е най-обезпокоителното обаче. През последните години са се увеличили драстично

заниманията  с  компютри  –  те  са  на  второ  място  след  телевизията.  Най-младите

използват компютри средно по 3 часа и 41 минути (от тях 1 час и 44 минути за игри, а 1

час и 57 минути за други занимания в глобалната мрежа). Безспорно, България навлиза

все повече в ера на високи информационни технологии,  които променят живота ни.

Това предполага ръста на този дял, но от друга – в ходене и туризъм подрастващите

инвестират средно едва 1 час и 40 минути, а за спорт и дейности на открито – 2 часа и 5
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минути.  Равносметката  –  времето,  прекарано  стационарно  пред  телевизора  и

компютъра,  надвишава  с  2  часа  и  19  минути  необходимата  за  подрастващите

двигателна активност. Тревожна е връзката между прекомерното гледане на телевизия

и затлъстяването – важен проблем за здравето днес. Децата са неактивни и обикновено

обичат  закуска  по  време  на  гледане  на  телевизия  или  при  занимания  с  компютър,

безспирно  обсипвани  с  рекламни  съобщения,  които  ги  насърчават  да  ядат

нездравословни  храни като  картофен  чипс  и  бисквити,  които  често  получават  приз

любими за закуска“. Всичко това довежда до социалните болести на съвремието. 

Съчетаването на платения и неплатения труд създава особени трудности за младите

жени, когато децата им са още малки или са ученици в начални класове, а в същото

време това е жизненият период, най-благоприятен за развитието на кариера, както и за

жените  и  мъжете  на  средна  възраст,  което  аргументира  заключението  на  НСИ,  че

проблемите с баланса са свързани и с възрастта освен с пола на заетите лица.

Оценката на съчетаването на платения и неплатения труд от жените и мъжете изисква

да  се  анализира  реалното  им  участие  в  различни  видове  „следработни“  неплатени

дейности.

Участие в домакински дейности (неплатен труд)

Значителна част от времето си хората посвещават на домакински труд. Това включва

приготвяне на храна, почистване на жилището, пране, гладене,  пазаруване и услуги,

физически  грижи  за  децата  и  време  за  учене,  четене  и  игра  с  децата,  грижи  за

домашните  любимци  и  отделно  от  него  време  за  разхождане  на  куче,  време  за

отглеждане на селскостопански животни и растения и други.

През  2009/2010  г.  в  грижите  за  домакинството  участват  над  две  трети  от  мъжете

(78,9%) и практически всички жени (95%). В сравнение с 2001/2002 г. делът и в двете

групи се е повишил – с два пункта при мъжете и с 2,7 – при жените. Домакинският труд

отнема по 3 часа и 25 минути на ден за всички анкетирани лица. В сравнение с периода

2001–2002 г. се наблюдава намаление на продължителността на домакинския труд с 28

минути. В периода 2001–2002 г. домакинският труд в България продължава 3 часа и 53

минути или повече отколкото в редица европейски страни: Белгия – 3 часа и 20 минути,

Франция – 3 часа и 31 минути, Германия – 3 часа и 20 минути, Латвия – 2 часа и 58

минути, Литва – 3 часа и 25 минути, Словения – 3 часа и 49 минути, Швеция – 3 часа и

6 минути.

Жените у нас и по настоящем (както и през 2001/2002) се занимават с домакинството

почти два пъти повече време от мъжете: 4 часа и 27 минути на ден, мъжете – 2 часа и 14
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минути.

Съществени различия има в извършваните домакински дейности и продължителността

на  времето  при  мъжете  и  жените.  Сред  лицата,  които  са  извършвали  домакински

дейности:

– 85.1% от жените и 33.7% от мъжете са приготвяли храна. Жените са отделили

по 1 час и 45 минути, мъжете – 54 минути.

– Средно на ден 79.8% от жените са отделяли по 50 минути за измиване на

чинии, а 23.3% от мъжете са се ангажирали с тази дейност по 32 минути.

– С почистване  на  жилището  са  се  занимавали  22.8% от мъжете и 58.3% от

жените, като отделеното време е почти еднакво – по 50 минути.

– С пране са се занимавали 17.6% от жените и 2.5% от мъжете; с гладене 6% от

жените и 0.2% от мъжете.

–  Мъжете  отделят  време  основно  за  дейности,  свързани  с  поддържане  на

домакинството – осигуряване на отопление и вода (събиране и цепене на дърва, палене

на печка, местно парно, бойлер) – 59 минути, отглеждане на селскостопански растения

– 2 часа и 27 минути, отглеждане на селскостопански животни – 1 час и 34 минути,

пазаруване – по 37 минути.

Във  времето  за  домакинска  работа  се  включва  и  времето  за  грижи  за  децата.

Домакинствата, които имат деца, отделят за тях средно по 2 часа и половина на ден.

Това време се разпределя, както следва:

– За учене, четене и игри с децата се отделя 1 час и 7 минути дневно, почти по равно от

мъжете и от жените.

– Физическите грижи за децата (къпане, преобличане, хранене) отнемат средно по 1 час

и 25 минути, като жените са тези, които посвещават повече време на такива грижи – 1

час и 36 минути на ден, срещу 51 минути за мъжете.

– В периода 2001–2002 г. за учене, четене и игри с децата се е отделяло същото време, а

физическите грижи са отнемали по-малко време – 1 час и 16 минути.

При анализа на времето, изразходвано от жените и мъжете за дейностите от всякакъв

характер вкъщи (вкл. сън, лични нужди и др.), и през 2009/2010г. се отчита превес от

страна на жените с 2 ч (жените прекарват у дома средно 17 часа на ден, а мъжете 15

часа), което води до реален риск от социалната им изолация и наличие на проблеми със

социализацията на жените. В сравнение с 2001/2002 г. жените остават у дома с 2 часа

по-малко, а мъжете – с един.

81



Значително  по-голямото  участие  на  жените  в  домашния  труд  създава  известни

трудности  за  адекватната  им  реализация  на  работното  място  в  платената  заетост:

например  36,8%  от  жените  и  двойно  по-малко  мъже  –  18,3%,  твърдят,  че  почти

ежедневно или няколко пъти месечно им се е случвало да пристигат на работа твърде

уморени  от  семейните  ангажименти,  за  да  работят  пълноценно,  както  и  да  се

концентрират  на  работното  си  място  заради  семейните  задължения  (Изчислено  по

данни на ЕСИ „Жени, труд, глобализация“ 2003: 6). 

Участието на жените и мъжете в платения и неплатения труд и влиянието му върху

разпределението  на  семейните  отговорности  до  голяма  степен  се  предопределя  от

семейното положение на участващите в съответните дейности лица 

Бюджет на времето и семейна ангажираност

Разпределението на времето се повлиява значително от начина на живот на отделния

човек, от това дали живее сам или в семейство, дали има или няма деца и от тяхната

възраст.  Според  резултатите  за  2009/2010  г.  най-продължително  –  по  7  часа  и  31

минути, работят лицата, чието най-малко дете е на възраст от 7 до 17 години, а най-

малко – самотни родители, чието най-малко дете е на възраст под 17 години – 6 часа и

47 минути дневно. Най-много време за грижи за домакинството се отделят от лицата,

живеещи в брак или съжителство и чието най-малко дете е на възраст до 6 години – по

4 часа и 49 минути на ден, следвани от самотни родители, чието най-малко дете е на

възраст под 17 години – 4 часа и 17 минути, а най-малко – от лицата, които живеят

сами или в домакинството на родителите си – 3 часа и 21 минути. Най-много време за

сън отделят лицата, които живеят сами или в домакинството на родителите си – по 9

часа и половина на ден, а най-малко – лицата, живеещи в брак или съжителство, чието

най-малко  дете  е  на  възраст  от  7  до  17  години  –  по  8  часа  и  24  минути  на  ден.

Свободното време е с най-малка продължителност за лицата с деца – 3 и половина часа

дневно,  а  с  най-голяма  –  за  лицата,  които  живеят  сами  или  в  домакинството  на

родителите си – над 5 часа. Най-много телевизия гледат лицата, които живеят сами или

в домакинството на родителите си и тези, които живеят в брак или съжителство, но са

без деца – над 3 часа дневно, а най-малко семействата с деца под 6 години – малко

повече от 2 часа.

Може да се каже, че „най-свободни“ да участват в платения труд са лицата без брак,

които за сметка на това отделят два пъти по-малко време в сравнение с другите две

групи лица за неплатения труд.
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„Най-ощетени“ от гледна точка на времето са семейните хора, главно работещите със

семейни задължения: те имат най-малко свободно време и са най-много ангажирани с

грижите  за  семейството  и  домакинството.  Семейните  партньори  явно  предпочитат

редовната  постоянна  работа,  защото  изразходват  най-малко  време  за  участие  в

неформалната заетост, т.е. поемането на риск и нерегламентираните условия на труд по

всяка вероятност се възприемат като опасност за семейното благосъстояние.

Разпределението на времето за платения и неплатения труд в семейството в значителна

степен  зависи  от  мащаба  и  направленията  на  оказваната  помощ  от  семейните

партньори, най-вече за работещите жени. Анализът на резултатите от социологическо

проучване показва, че случаите, в които и съпругът се включва в домакинския труд,

особено в  селата  и малките градове,  са изключения  [ЕСИ „Жените  в  неформалната

икономика на България“ 2004–2005: 43]. В това отношение сме по-близо до ситуацията

в  страните  от  Южна  Европа,  където  мъжете  помагат  най-малко  в  семейството  в

сравнение с други страни членки на ЕС: съгласно проучване на Евростат, по мнение на

съпругите, 80% от съпрузите в Испания и 72% в Португалия не оказват никаква помощ

в семейството,  което е най-високият относителен дял в ЕС [Crossroads to modernity.

Contemporary portuguese society, Celta Editora, OEIRAS/2000: 50.]. 

Трябва  да  се  отбележи  обаче,  че  през  последните  години  у  нас  се  наблюдават

определени  положителни  промени  в  семействата  по  отношение  на  споделянето  на

домашните  ангажименти,  особено  при  младите  двойки  с  деца,  при  по-високо

образованите, работещи на пълен работен ден, в средите на участващите в съвместния

семеен бизнес,  както и в семействата  на жените предприемачи,  главно самонаетите.

Така  например  съгласно  резултатите  от  изследване  на  женското  предприемачество

[Изследване  на  женското  предприемачество  и  ролята  на  жените  за  икономическата

трансформация  в  България  2000:  22–23]  70%  от  жените  предприемачи  получават

подкрепа  от  страна  на  съпрузите  си  както  в  домашните  задължения,  така  и  за

управлението на бизнеса си; 81% – получават помощ от съпруга си при отглеждането

на децата; 54% от анкетираните жени посочват равното разпределение на домашните

задължения със съпруга си; едва 7% от бизнесдамите в България вършат изцяло сами

домакинската работа.

Интересен е фактът, че постигането на баланс при участието в двете сфери на труд се

оказва в пряка зависимост от възрастта и жизнения опит на членовете на семейната

двойка: 39% от жените предприемачи под 30 г. твърдят, че получават малка или почти

никаква помощ от съпрузите си. Посочените данни позволяват да се направи изводът,

83



че  съчетаването  на  женския  частен  бизнес  и  семейството  в  противовес  на

традиционните очаквания не оказва негативно влияние както върху начина на живот,

така  и  върху  структурата  на  българските  семейства.  Това  се  потвърждава  от

резултатите на съответните проучвания в тази област:

Съгласно данните от посоченото изследване 87% от жените предприемачи отчитат, че

участието им в бизнеса е имало положителен ефект върху семейството (50%) или не е

променило съществено личния им живот (37%).

Над четири пети от предприемачите от сферата на микробизнеса са женени/омъжени;

56%  от  жените  предприемачи  имат  две  деца  и  успяват  да  се  справят  с

предизвикателствата  на  бизнеса  и  семейството  [Профил  на  предприемача  от

микропредприятията в страната 2002: 10.]. За сравнение във Великобритания 31% от

жените мениджъри са неомъжени; в Германия делът на неомъжените е 43%, а 74% от

жените мениджъри нямат деца [Wirth 2001: 18].

Извършената  оценка  на измененията  в  участието  на жените  и мъжете в платения и

неплатения  труд  в  темпорално  изражение  дава  възможност  да  се  идентифицират

основните фактори, влияещи върху структурата на бюджета на времето на жените и

мъжете: обществени и семейни традиции и ценности, въздействащи върху начина на

живот на жените и мъжете, включително като семейни партньори; семейно положение

(женени, разведени, самотни родители), в значителна степен влияещо върху съвкупната

трудова натовареност на жените и мъжете, както и върху конкретното разпределение на

времето за платения и неплатения труд; доходи на семейството,  определящи типа и

организацията  на  платена  и  неплатена  работа,  необходимостта  от  работа  на  две  и

повече места (при 5,4% от жените и 7,5% от мъжете), засилваща още повече конфликта

между платения труд и семейството, възможностите за ползване на платени услуги за

домакинството и за грижите за членовете на семейството; образователно равнище на

жените и мъжете,  което влияе върху ценностната им система и степента на тяхната

„еманципация“ по отношение споделянето на семейните отговорности и налагането на

егалитарния модел на семейството; тип населено място (град – село), което се намира в

известна зависимост със степента на стереотипното възприятие на „джендър“ ролите в

семейството,  както  и  определя  дела  на  времето  за  домашното  стопанство  като

допълнителна дейност в сферата на домашния труд.

Равенство  между  половете  и  овластяването  на  жените  са  от  ключово  значение.  В

заключение следва да се обобщят по-важните последствия от съществуващия модел

„платен – неплатен труд“ за жените и мъжете. Преди всичко трябва да се отбележи, че
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те  продължават  да  се  намират  в  оковите  на  традиционните  „джендър“  стереотипи,

което с  особена  сила се  проявява  в  периода  на  родителството.  За  много жени това

означава  високо  равнище  на  дефицит  от  време  и  икономическа  несигурност;  за

семейните партньори – недостатъчно време за децата,  най-вече за контакта „бащи –

деца“. Семейните взаимоотношения както между съпрузите, така и между родители и

деца,  „страдат“  от  ежедневния  конфликт  „работа  –  семейство“,  което  предопределя

необходимостта  от  насърчаването  на  модела  на  споделените  отговорности  между

семейните  партньори.  Неравностойното  разделение  на  труда  в  семейството  има

негативно  влияние  и  от  гледна точка  на  обществения  интерес,  тъй  като  ограничава

възможностите  на  жените  адекватно  да  се  адаптират  към  модерните  изисквания  за

заетост,  за  професионалното  им  израстване,  обучението  и  повишаването  на

квалификацията,  както  и  представлява една от  причините  за  демографската  криза  в

страната. Не на последно място участието на жените и мъжете в двете сфери на труд

довежда до прекомерната  трудова натовареност,  особено за жените,  ограниченото и

неефективно използвано свободно време и като следствие от това – до постоянен стрес,

влошено  здравословно  състояние,  чувството  на  вина  по  отношение  на  партньора  и

децата.  Направените  оценки  и  констатации  изискват  предприемането  на  съответни

мерки и действия от страна на държавата и работодателите за подкрепа на работещите

със семейни задължения при съчетаването на техния трудов и семеен живот.

Връзката между „джендър“ изследванията и социологията се проявява в две области.

Първата  е  влияние  на  „джендър“  изследванията  върху  проблеми  като:  девиантно

поведение, семеен живот, заетост и професионална дейност, политическа социология,

социални движения, стратификация и други. Втората е в социологическата теория за

насилието.  Обзорът  на  теориите  за  „джендър“  изследвания  показва,  че  в  повечето

работи се изследват „джендър“ различията между половете. Оттук произтичат въпроси

за  функциите  на  дома  и  семейството;  за  връзката  между  домашното  стопанство  и

икономиката;  за  джендърната  стратификация  от  гледна  точка  на  триъгълника:

дом/семейство – икономика – социална система. Разпределението на отговорностите в

домакинството между двата пола и различните приоритети в разпределение на времето

между платена и неплатена работа затрудняват жените повече от мъжете при опитите

да балансират работата и семейния живот. Обикновено мъжете отделят повече време за

платена  работа  от  жените,  докато  жените  вършат  по-голямо  количество  неплатена

работа  в  семейството  от  мъжете  –  домакинска  работа,  грижи  за  деца,  немощни

възрастни или инвалиди. Когато жените работят на пълен работен ден, срещат повече
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трудности при съчетаване на работата и семейния живот, отколкото мъжете. Работата

на половин щат играе важна роля в живота на жените от ЕС. В новите страни членки и

в страните кандидатки жените разполагат с две възможности: или да работят на пълен

щат, или да останат без платена работа. Тези от тях, които работят срещу заплащане и

едновременно  изпълняват  семейни  задължения,  често  са  с  най-продължителното

(платено и неплатено) работно време в Европа. Важно е гъвкавостта на трудовия пазар

и мерките за социална защита да дават на хората възможност да се трудят и да намалят

риска от бедност.

Трудностите,  свързани  със  смяната  на  политическия  и  икономическия  модел  в

България, в периода след 1989 г., засилват ролята на семейството и на партньорските

взаимоотношения.  Социалните  и  икономическите  промени  на  практика  не  оказват

влияние  върху  разпределението  на  труда  по  пол  в  домакинството  и  по

възпроизводството.  Жените  продължават  по  традиция  да  поемат  цялата  домакинска

работа и грижите за децата като втори работен ден в рамките на същото денонощие от

24 часа. 

В свое писмо до Лудвиг Кугелман Карл Маркс [12 декември 1868 г. ] пише: „Всеки,

който е поне малко запознат с историята,  знае, че великите обществени преврати са

невъзможни без женски фермент.  Общественият прогрес може да бъде много точно

измерен по общественото положение на прекрасния пол.“ 

„Глобалният  конфликт  в  настоящото  столетие  няма  да  бъде  между  войнстващи

идеологии, конкурентни геополитически идеи или сблъсък на цивилизациите. Новата

ос на конфликта ще бъде отношенията между половете“ [Салам 2009: 41].

Време за кариера или време за деца – това е според Жил Липовецки въпросът, пред

чието решение е изправена съвременната жена. Като отчита колко време „похарчва“

днес жената за домакински труд, той посочва, че именно жените ще започнат битката за

преразпределението на времето. [Липовецки 2005: 83–85]. Личността все по-често слага

себе си в центъра на всичко и едва след като удовлетвори всички свои потребности и

желание, отделя време за другия, независимо дали е мъж или жена. 

Хипернацисизмът според Липовецки, който се превръща в основна характеристика на

богатите  демократични  държави,  неизбежно  ще  доведе  до  конфликти  и  до  нова

констелация на джендър ролите. Освен пробив в равнопоставеността, при заплащането

и заемането на ръководни постове, жените все по-категорично ще изявят претенция за

преразпределение  на  ресурса  време,  като  тук  ключовият  момент  е  стремежът  към

непрекъснато  увеличаване  на  личното  време.  Времето  според  Жил  Липовецки  се
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превръща  в  стока,  за  него  вече  се  преговаря,  правят  се  сделки  от  типа:  ако  ти

предоставя ресурс от моето време, какво ще получа в замяна? Нямаме основания да се

съмняваме, че факторът „време“ все по-категорично ще бъде включван в условията за

равнопоставеност на половете.

2. 6. Изводи

Отнасящи се до политиките по равнопоставеност на половете:

1. С  развитието  на  обществото  ролите  на  мъжете  и  жените  все  по-тясно  се

обвързват  с  влиянието  на  обществено-политическите  и  икономическите  фактори.

Основните  „джендър“  роли са  свързани с  разделението  на  труда  в  обществото,  със

семейството,  с  разпределението  на  властта  и  авторитета.  Съотношението  между

частната и публичната сфера регламентира конструирането на властовите отношения

между мъжете и жените.

2. Фиксирането на равенството между мъжете и жените като една от целите  на

хилядолетието  превръща  този  проблем  в  индикатор  за  качеството  на  живот  и  за

демократизация на обществото. Основните форми на проявление на равенството между

жените  и  мъжете  конкретизират  и  начините  за  постигането  им:  равен  достъп  до

ресурсите на обществото – осигуряване на гаранции за достъп; равни възможности –

създаване на условия и предпоставки за упражняване на равния достъп до ресурсите на

обществото;  равностойно  представителство  в  процесите  на  вземане  на  решения  –

осигуряване  на  предпоставки  за  контрол  на  гаранциите  за  достъп  до  ресурсите  на

обществото; партньорство – израз на взаимно зачитане на равнопоставеността.

3. Принципите на равноправие и недискриминация между половете са заложени в

редица  закони,  кодекси  и  разпоредби  в  българското  законодателство.  Също  така,  в

Конституцията  на  страната.  В  законодателната  уредба  на  България,  в  сила  до  този

момент обаче,  все  още липсва отделен закон,  регламентиращ мандата,  функциите  и

структурата на национален механизъм за провеждане на политика по равнопоставеност

на половете – правните норми са с препоръчителен характер. Детайлният преглед на

годишните отчети на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на

половете  за  периода  2009–2015  г.  извежда  като  основен  негатив  изтъкнатото

финансовото  осигуряване  –  бюджетите  обикновено  се  оказват  ограничени  и

възпрепятстват изпълнението на заложените мерки.
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4. Като позитив от изпълнението на стратегията  към 2011 г.  може да се отчете

популяризирането на програми за равнопоставеност между половете (т. нар. „джендър“

обучение),  както  и  действащите  учебни  програми  за  задължителна  и  профилирана

подготовка,  познания за социалните измерения на пола и за проблемите,  свързани с

равнопоставеността на половете, заложени от МОН. Но това е крайно недостатъчно.

Приемането на отделен Закон за равните възможности е израз на политическа воля за

следване на стандартите на Европейската общност.

5. Медийното  пространство  също  се  явява  недостоен  партньор  в  преходната

ситуация. Много от изградените образи в медиите, носители на идеята за промяна и

преход,  оказват  по-скоро  негативно  влияние  върху  аудиторията  и  формират

представата  за  свят,  който  не  е  осъществим,  поне  не  с  ресурсите,  наследените

стереотипи и манталитета на българското общество.

6.  В доклада на  ЕК „Напредък  по отношение  на  равенството  между жените  и

мъжете за 2010 г.“ се прави оценка, че „напредъкът е бавен, все още не е постигнато

истинско равенство и „основната причина за ниската заетост при жените е трудното

съвместяване  на  професионалния,  семейния  и  личния  живот.“  Подчертава  се,  че  в

„някои държави-членки липсват подходящи детски заведения в работно време или след

училище, а също и услуги за деца и други зависими лица“. България се припознава като

една от тях.

7. В  трудовата  практика  у  нас  продължават  да  се  констатират  прояви  на

неравнопоставеност  между  половете,  граничещи  с  дискриминация  на  жените.

Постигнатото формално равенство между мъжете и жените пред закона на практика

продължава да се съпровожда от съществени дисбаланси като: изоставане в средното

заплащане на труда на жените от това на мъжете; хоризонтална сегрегация по пол в

икономиката,  вследствие  на  което  определени  отрасли  се  феминизират  и  средното

заплащане в тях е далеч по-ниско; вертикална сегрегация по пол, в резултат от която

делът на жените на ръководни и управленски позиции изостава от този при мъжете;

далеч  по-слабо  представяне  на  жените  в  групата  на  работодателите  и  в  тази  на

самонаетите; по-нисък дял на жените като платени работници в семейния бизнес.

8. Семейството също е сфера, която не осигурява еднакви условия на живот на

своите  членове.  И  в  нея  се  проявява  един  специфичен  тип  социално  неравенство.

Жената  е  неравнопоставена  с  партньора  си  не  само  и не  толкова по отношение  на

средните си доходи, колкото във времето, което тя отделя за раждането и отглеждането
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на детето. Наличието на неравнопоставеност в двойката,  заедно с постигната полова

равнопоставеност в обществото, ограничават раждаемостта. 

Отнасящи се до джендър различията, от гледна точка на Бюджета на време:

9. Трудностите, свързани със смяната на политическия и икономическия модел в

България, в периода след 1989 г., засилват ролята на семейството (по-често случващо се

под  формата  на  съвместно  съжителство,  отколкото  оформено  с  граждански  брак).

Социалните  и  икономическите  промени  на  практика  не  оказват  влияние  върху

разпределението  на  труда по пол в домакинството  и  по възпроизводството.  Жените

продължават по традиция да поемат цялата домакинска работа и грижите за децата,

като втори работен ден в рамките на същото денонощие от 24 часа.

10. Резултатите от изследванията „Бюджет на времето“, провеждани у нас в периода

1976–2010 г., показват, че увеличаването на заетостта на жените в икономиката не се

съпътства  на  практика  с  намаляване  на  обема  на  труда  им  в  домакинството  и

домашното стопанство. Напротив – запазва се. Обществото продължава да очаква от

тях  изпълняването  на  отредените  им  по  традиция  функции,  свързани  с  домашната

работа, отглеждане и възпитание на децата, грижи за болните в семейството и работа в

домашното  стопанство.  Преразпределението  на  времето  на  жените  се  осъществява

главно между свободното време и времето за труд.

11. При  анализа  на  Бюджета  на  времето  да  се  говори  за  редуването  на  труд  и

липсата на труд, за труд и свободно време има смисъл само при мъжкото население.

При жените може да се говори за редуването на професионален и домашен труд.

12. През последните години у нас все пак се наблюдават определени положителни

промени  в  семействата  по  отношение  на  споделянето  на  домашните  ангажименти,

особено при младите двойки с деца, при по-високо образованите, работещи на пълен

работен  ден,  в  средите  на  участващите  в  съвместния  семеен  бизнес,  както  и  в

семействата на жените предприемачи, главно самонаетите.

13. Фиксираните часове за започване и приключване на работа, липсата на гъвкава

организация на работното време с оглед на личните и семейните нужди на работещите,

повишените служебни изисквания, водещи до разпространение на извънредния труд и

работното време, умора и нужда от повече почивка, трудното съчетаване на работното

време с  часовете  на  работа  на  детски,  училищни и административни заведения  и  с

работното време на партньорите могат да се определят като основните причини, поради

които работното време има крайно негативен ефект върху постигането на баланс между

професионалния и семейния живот.
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14. Съществуват възможности за начина на организация на работата и работното

време, които представляват важен аспект на проблема за постигането на баланс при

разпределението на времето за платения и неплатения труд на жените и мъжете. Сред

тях – без фиксирано начало и край, но с точно определен брой часове на ден, гъвкаво

работно  време  с  определен  брой дни за  седмица,  месец  или  друг  период  от  време,

самостоятелно  определяне  на  работното  време  и  други.  Те  обаче  не  се  използват.

Висока удовлетвореност се регистрира в  страната  сред работещите жени и мъже от

работа на смени, тъй като се приема, че това дава повече възможности за съчетаването

на професионалния и семейния живот.

15. Преобладаваща е нагласата сред обществото в България в годините след 1989 г.

към т.нар компромисен модел, отнасящ се до семейство, в което жената работи, но е

по-слабо  ангажирана  с  нея  и  съответно  отделя  по-голяма  част  от  времето  си  в

сравнение с партньора си на семейните ангажименти.

16. Направените  оценки  и  констатации  изискват  предприемането  на  съответни

мерки и действия от страна на държавата и работодателите за подкрепа на работещите

със семейни задължения при съчетаването на техния трудов и семеен живот.
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ГЛАВА  ТРЕТА.  ЕМПИРИЧНО  ИЗСЛЕДВАНЕ  НА  БЮДЖЕТА  НА

ВРЕМЕТО, НА ЖЕНИТЕ В ДЕТЕРОДНА ВЪЗРАСТ

3. 1. Бюджет на времето на жените в активна възраст в проучванията

през 1988 г., 2001/2002 г. и 2009/2010 г.

За  да  се  направи  по-точна  диагностика  на  Бюджета  на  време  –  като  състояние  и

перспективи пред връзката работа–семеен живот, се дефинира съвкупност от жени на

възраст  от  25  до  44  години,  наречена  група  на  перспективните.  Те  представляват

интерес  като  целева  група  за  развитие  на  политики  –  демографски,  за  заетост  и

равнопоставеност по пол. Определянето на групата (25-44 г.) произтича от факта, че тя

е най-динамична. Това са жените в активна възраст днес. От изследването през 1988 г. е

изолирана възрастовата граница 20-39 г., отговаряща на същите критерии (допълващ

факта,  че  данните  не  могат  да  бъдат  подложени  на  допълнителна  обработка  –

съществуват само на хартиено тяло). 

Базирайки  се  на  данните  на  НСИ за  периода  1990–2011  г.,  в  тази  група  (20-39  г.,

съответно  25-44  г.,)  се  случват  най-често  преходите  (по  жизнени  цикли)  от

родителското към създаване на собствено семейство, съответно раждане и отглеждане

на дете/деца.  Същевременно обаче – в комбинация с икономическа заетост.  Именно

жените  в  активна  възраст  са  поставени пред  предизвикателството  на  асиметрията  в

баланса работа–живот.

Семейството и работата са подложени на огромна трансформация. Днес промените в

световната  икономика  засягат  „всеки  актъор  и  аспект  на  сцената  на  заетостта  –

работниците,  работодателите и типичната  им последователност в кариерата“  [Berger

1998:  528].  Изследователите  все  още  се  интересуват  от  взаимодействието  между

професионалния и семейния живот, с особен акцент върху последиците от заетостта

върху качеството на семейния живот и още повече – върху развитието на членовете на

семейството [Perry-Jenkins, Repetti, Crouter 2000: 981-998].

Разбирането  на  ежедневието  на  съвременната  българка,  на  фона  на  нейната

сънародничка отпреди 19 години, допринася за обогатяване на знанието за настъпили

трансформации  в  ежедневието  и  предоставя  възможност  за  преодоляване  на

социалните проблеми, обхванали българското общество в годините след 1989 г. 

Анализираните резултати са от проведени национални представителни изследвания на

Бюджета на време, реализирани в нашата страна през 1988г., 2001/2002 г. и 2009/2010 г.

91



Взети са под внимание социодемографските фактори, които най-често стават причина

за социални трансформации в Бюджета на времето. А именно – статус на заетост и

семейно  положение.  Интерес  предизвиква  и  прегледът  по  занятие  (тоест  професия)

предвид различната  продължителност  и натовареност  на работния  ден в  различните

икономически  дейности.  Именно  изпълняваната  длъжност  е  факторът  с  най-голяма

тежест при „подреждане“ на останалите ангажименти в ежедневието. За съжаление, в

този разрез наличната информация е само от последните две изследвания (2001/2002 г.

и 2009/2010 г.), но вече е изказано становище за различието на жената по този признак

днес и в предходния строй, когато името „жена“ е безпрецедентно да се използва като

обединяващ  образ  за  разлика  от  днес.  Данните  са  представени  от  жени  в  активна

възраст – средно време на едно участващо в дейността лице. Структурата на времето на

жената в активна възраст през изследвания период (1988–2009/2010 г.) чувствително се

изменя.

3.1.1. Сравнение на Бюджета на време на жените в активна възраст и жените в

България като цяло през 1988 г. и 2009/2010 г.

Време за лични грижи

Времето за лични грижи (сън, хранене, тоалет) продължава да обхваща половината от

живота  на  българката.  Това  е  успокояващо,  защото  именно  в  него  се  крият  най-

големите резерви за човешко и обществено развитие. Човешкият организъм е развил

биологични часовници,  предизвикани от смяна на деня и нощта.  Тези часовници са

подчинили биологичните функции. Съществуват ритми за запомняне, ритми за смилане

на  храна,  ритми за  обмяна  на  веществата  в  организма.  Ние работим,  ядем и  спим,

следвайки вечното разписание, съставено от слънцето. Светлината установява цикъл на

живот и на почивка. Сънят е серия от цикли, регулирани от биологични часовници.

Правилният сън съдейства за по-богат дневен живот. 

През 2009–2010 г.  за  физиологичните  си потребности (сън,  хранене,  тоалет)  жената

отделя по 12 часа и 10 минути дневно. Регистрира се разлика в сравнение с 1988 г.,

когато ѝ е  необходимо с един час  по-малко време за тези занимания (11 часа и 10

минути).  При  жените  в  активна  възраст  тенденцията  е  идентична.  Важно  е  да  се

отбележи, че жените в активна възраст и в двата периода изразходват с час по-малко

(вж. Табл. 17. Сравнение на Бюджет на времето на жените в активна възраст и жената в

България като цяло (1988–2009/2010 г.) – средно време на едно участващо в дейността

лице  в  Приложение).  През  1988  г.  –  10  часа  и  22  минути,  а  през  2009–2010-а  –
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съответно 11 часа и 23 минути. Най-голям в тази група е делът на съня. През 1988 г.

една жена изразходва 8 часа и 42 минути от денонощието си за спане, а през 2009–2010

г. това време се увеличава с 32 минути – 9 часа и 14 минути. Жените в активна възраст

и  в  двете  наблюдавани  години  по-малко  спят.  През  2009–2010  г.  все  пак  за  тази

физиологична потребност се отделят 9 минути повече в дефинираната възрастова група

(8 часа и 27 минути) в сравнение с 1988 г. (8 часа и 18 минути).

Храненето отнема по час на жените през 1988г., а през 2009–2010 г. – двойно: цели два

часа. 

В графата „други лични грижи“ (миене, обличане и т.н.) поведението на изследваните

се променя. За разлика от обхванатите през 1988 г. жени, когато една от тях изразходва

близо 2 часа, то в периода 2009–2010 г. за миене и обличане българката отделя с 39

минути по-малко, т.е.  56 минути.  Цялостното увеличаване на продължителността на

времето за лични грижи може да се обясни с това, че взискателността на българката

към себе си се е завишила. Тя отделя повече внимание за външния си вид, личната

хигиена и чистоплътност.

Заетост

Трудът  играе  важна роля  за  поддържане  на  самочувствието.  Тук  са  важни няколко

аспекта на труда: заплащане; равнище на активност; разнообразие; времева структура;

социални контакти; индивидуална идентичност. Трудът, платен или неплатен, може да

се  определи  като  извършване  на  задачи,  изискващи  изразходване  на  умствени  и

физически  сили,  с  цел  да  се  произведат  стоки  и  услуги,  задоволяващи  човешки

потребности.  Синтетичен показател  за развитие на всеки обществен строй е общата

маса труд, изразходвана от едно лице за среден човешки живот, изчислен за първи път

от проф. Захари Стайков. Според него по-малко от 10 на сто от агрегираните бюджети

на времето на населението на земята  се изразходва за работа.  Трудът е връзката  на

човек с обществото.

Изследването Бюджет на времето през 2009–2010 г. регистрира удължаване на времето

в заетостта  на  една участваща в тази  дейност  жена.  Ако през  1988 г.  българката  в

активна  възраст  има  заетост  7  часа  и  пет  минути  за  платена  работа,  то  в  края  на

наблюдавания период (2009/2010 г.) това време бележи ръст с 20 минути – нараства на

7 часа и 25 минути. Важно е да се отбележи, че не само повече българки се включват на

пазара  на  труда  след  1988  г.,  но  и  продължителността  на  работното  им  време  се

увеличава. Увеличението на времето, отделяно за трудова дейност, може да се отдаде,

от една страна, на промените в статуса на заетостта (самостоятелна заетост, при която
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няма регламентирана продължителност на работния ден), а от друга, на неспазването на

регламентираната продължителност на труда при някои форми на заетост. 

Обучение

Ръстът на времето за обучение е с близо 2 часа (1 час и 56 минути) през 2009/2010 г. в

сравнение с 1988 г. Тази разлика може да се обясни със стремежа на българката днес

към по-високо образователно равнище и по-активното ѝ включване в тази дейност.

Домакинска работа

Съществува склонност трудът да се приравнява с платена професионална дейност, но

това  е  опростен  подход.  Много  видове  труд  не  се  вместват  в  платената  заетост.

Неплатеният труд заема голяма част от живота на хората, но трудът в неформалната

икономика не се отчита от статистиката. Домашният труд обикновено не е платен, даже

според  Гълбрайт  е  „удобна  социална  добродетел“.  Тя  служи  вместо  парично

възнаграждение.  Битът  е  област  на  съществуване  на  хората  извън производствената

дейност. Той съчетава биологичното и социалното възпроизводство на хората.

Значителна  част  от  времето  в  денонощието  продължават  да  заемат  грижите  за

домакинството въпреки съвременните улеснения, предвидени да бъдат в помощ най-

вече на домакините (миялни машини и микровълнови фурни вкъщи, готова храна извън

дома и други). В домакинска работа днес жените в активната група разходват с близо

час по-малко за тази дейност. 

От една страна, причината за това може да се потърси в народопсихологията. Може да

се каже, че българката си остава „домакиня“ и продължава да отделя съществена част

от  времето  си  за  грижи  за  домакинството.  Този  факт  може  да  се  обясни  с

гостоприемството, с това, че обича да ѝ е чиста и спретната къщата, и с привързаността

ѝ към домашно приготвените ястия. От друга страна обаче, мотив може да се оказват

обществените очаквания към социалната  ѝ роля,  която тя  непрестанно се опитва да

оправдава.  От  трета  –  финансова  невъзможност  да  се  възползва  от  улесненията  на

съвременността.

Свободно време

Маркс определя свободното време като „време за възвишени дейности“, през което се

създава  най-ценният  капитал  –  самият  човек.  Тази  постановка  няма  нищо  общо  с

разбирането  му като време за  безделие,  за  пасивна почивка,  за  празни развлечения.

Безделието, „убиването“ на време не е свободно време. Само дейности, насочени към

физическото, интелектуалното, професионалното, духовното, социалното развитие на

личността са свободно време. Свободното време без съчетание с активни човешки и
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обществени  дейности  не  е  действително  свободно  време.  Такова  свободно  време  е

самоцелно, то не е общественополезно и значимо. Според Бърнард Шоу даже и най–

съвършените физически и нравствени достойнства не могат да изкоренят социалния

грях – участието в потреблението без участие в производството.

„Свободното  време  е  време,  използвано  за  прякото  задоволяване  на  определени

материални и духовни потребности на личността“ [Стайков 1989: 8]. Чрез инвестицията

на  нашето  свободно  време  в  другите  хора  ние  всъщност  оценяваме  и  заплащаме

тяхното работно време.

Свободното  време  в  съвременните  разбирания  е  време  за  масмедии  (телевизия,

интернет), неформално общуване (среща с приятели/колеги), спорт, туризъм и други.

Свободното  време  включва дейности  за  възстановяване  на  работоспособността  и  за

развитие на личността. То е време за културно, интелектуално, физическо развитие и

почивка. Важно е да се отбележи, че преминаването към лятно време се прави редовно

от  80-те  години  на  миналия  век  у  нас.  Една  от  причините  е  икономия  на

електроенергия, а по-съществената – повече свободно време за населението в светлата

част на деня.

Според данните от наблюдаваните изследвания жената днес разполага с час по-малко

свободно време от своите сънароднички отпреди повече от 20 години. При дамите в

активна  възраст  разликата  е  53  минути.  В  структурата  на  свободното  време  днес

присъстват  най-често  телевизия,  гостуване  и  празненства  и  спорт,  а  през  1988  г.  –

туризъм,  културни  мероприятия  (кино,  театър,  опера,  балет  и  други)  и  четене  на

художествена литература.

Може да се каже, че основната промяна в структурата на дейностите на жените през

2009/2010 г. в сравнение със същата група през 1988 г. се състои в засилено участие в

обучение, по-висока заетост, при относително намаление на участието в неплатен труд

(домакински грижи) и свободно време (вж. Фиг. 11. Участие на българката в дейности,

степенувани по време, разходвано за всяка една (1988–2009/2010 г.) в Приложение).

3.1.2.  Сравнение на Бюджета на време на жените в активна възраст в периода

1988–2009/2010 г. в зависимост от фактора юридическо семейно положение

Семейството  и  бракът  като  институция  са  исторически  изменящи  се  явления.  Под

влияние  на  фактори  като  издигане  на  жизненото  равнище,  усъвършенстване  на

социалното  осигуряване,  развитие  на  обслужващата  сфера  и  други  семейството  се

изгражда  и  стабилизира  върху  основата  на  общност  на  цели  и  интереси,  на  обич,

95



взаимопомощ, взаимно разбирателство, уважение между включените в него лица. То

обаче не е лишено от противоречия и конфликти (стремеж към по-високо образование

на  един  или  двама  от  членовете,  нерегламентирано  работно  време,  материални

затруднения и други), водещи до увеличаване на разводите, на наличие на извънбрачни

деца,  на случване на непълни семейства,  нисък дял на повторните бракове,  спад на

раждаемостта в определени групи и други.

Анализът на информацията по юридическо семейно положение през 1988–2009/2010-а

регистрира основните различия не толкова в отделните години, колкото в конкретните

групи – най-вече в тези на омъжените и на неомъжените.

Омъжените като цяло влагат повече време в заетост и домакинска работа и по-малко –

в лични грижи, свободно време и обучение. (Вж. Табл. 18. Сравнение на Бюджет на

времето на жената в активна възраст (1988–2009/2010 г.), омъжени – средно време на

едно участващо в дейността лице (в час./мин.) в Приложение.)

Обратно,  неомъжените  участват  по-често  в  обучение,  разполагат  с  повече свободно

време,  работят,  но  същевременно  спят  по-дълго  и  не  са  ангажирани  прекомерно  в

неплатен домашен труд. (Вж. Табл. 19. Сравнение на Бюджет на времето на жената в

активна възраст (1988–2009/2010 г.), неомъжени – средно време на едно участващо в

дейността лице (в час./мин.) в Приложение.)

Дейностите, в които участват омъжените и неомъжените българки в 24 часовата зона, с

която разполагат (1988–2009/2010 г.), най-общо са представени на Фиг. 12. Участие на

омъжените и неомъжените българки в дейности, степенувани по време, разходвано за

всяка една (1988–2009/2010 г.) в Приложение.

3.1.3. Сравнение на Бюджета на време на заетите жени в активна възраст през

2001/2002 г. и 2009/2010 г. в зависимост от жизнените цикли

Задълбоченият преглед на информацията по жизнени цикли, и то в най-важните от тях

– изход от втори жизнен цикъл и вход на трети, когато се прави преход от образование

към  заетост  и  от  родителското  към  създаване  на  собствено  семейство,  допълва

значително картината.

Жени, живеещи сами или в домакинството на родителите си без деца

Цялостно, най-голям резерв от време в сън, заетост, обучение и свободно време имат

работещите жени, които живеят сами или все още в домакинството на своите родители

– без деца. (Вж. Табл. 20. Сравнение на Бюджет на времето на жената в активна възраст

(2001/2002–2009/2010 г.) лице, живеещо само или в домакинството на родителите си
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без  деца –  средно време на  едно участващо в дейността  лице – в  час./мин.)  Прави

впечатление,  че  времето  за  заетост  през  2009/2010  г.  е  с  21  минути  по-малко  в

сравнение с 2001/2002. За тази разлика обяснение може да се потърси на две места – по-

ниско участие на пазара на труда и/или спазване на регламентирано работно време, по

закон. Фрапираща е разликата в структурата на обучение обаче. Във време за обучение

участие  взимат заетите  жени през  2009/2010 г.  с  близо 3 часа  по-малко сравнено с

периода  преди  8  години  –  2001/2002  г.  Причината  може  да  се  потърси  в

обстоятелството, че днес работодателите не са толкова толерантни към извършване на

обучение и заетост – едновременно, от една страна. От друга – във факта, че по-малко

жени след 29 годишна възраст продължават обучението си. Общото схващане е, че при

завършване на средно образование жената е на 18-19 до 20 години, при бакалавърска

степен на висше – 22-23 до 24 години. Очаквано, за сметка на по-ниското участие в

обучение, се увеличава свободното време – с 21 минути за изследвания период (от 3

часа и 23 минути през 2001/2002 г. на 3 часа и 44 минути през 2009/2010 г.).

Жени, живеещи в брак или съжителство без деца

При жените, живеещи в брак или съжителство без деца, също се регистрира намалено

участие в заетост – с малко повече от половин час – 32 минути. През 2001/2002 г. в тази

дейност участието е 8 часа и 16 минути, а през 2009/2010 г. – 7 часа и 44 минути. (Вж.

Табл. 21. Сравнение на Бюджет на времето на жената в активна възраст (2001/2002–

2009/2010 г. в Приложение.), лице живеещо в брак или съжителство без деца – средно

време на едно участващо в дейността лице – в час./мин.). Важно е да се отбележи, че в

обучение през 2009/2010 г. работещата българка участва 20 минути. Разход за участие в

такава дейност не е регистриран през 2001/2002 г.  В сравнение с работещите жени,

които живеят сами или при родителите си все още, основната  разлика е времето за

участие в домакински труд. Съвместното съжителство/брак неминуемо налага разход

на време за тази дейност, дори и при липсата все още на деца. Времето в групата на

живеещите с партньор/съпруг надвишава с час неплатения труд в сравнение на тези без

партньор.

Жени, живеещи в брак или съжителство, чието най-малко дете е от 0 до 6-годишна

възраст

Наличието на малко дете (от 0 до 6 годишна възраст) в съпружеските/партньорските

отношения  оказва  съществено  влияние  върху  включването  в  различни  дейности  и

продължителността на разхода в тях. (Вж. Табл. 22. Сравнение на Бюджет на времето

на жената в активна възраст (2001/2002–2009/2010 г. в Приложение), лице, живеещо в
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брак или съжителство,  чието  най-малко дете  е  от 0 до 6-годишна възраст  – средно

време на едно участващо в дейността лице – в час./мин.). Това всъщност е групата, в

която разходът на жената за домакинска работа е най-висок – 5 часа и 12 минути през

2009/2010 г., увеличен с 24 минути в сравнение с 2001/2002 г. Този резултат се дължи

на регистрираните нива на по-висока раждаемост у нас в последните години. От друга

страна, в тази група се регистрира най-нисък дял на участие в заетост, което още един

път доказва трудностите при съвместяване на платен и неплатен труд.

Жени,  живеещи  в  брак  или  съжителство,  чието  най-малко  дете  е  от  7  до  17-

годишна възраст

Наличието на по-голямо дете (7-17-годишно) намалява участието в домакински грижи

на  заетите  българки.  (Вж.  Табл.  23.  Сравнение  на  Бюджет  на  времето  на  жената  в

активна възраст (2001/2002–2009/2010 г.), лице живеещо в брак или съжителство, чието

най-малко дете  е  от  7  до  17-годишна възраст  –  средно  време на  едно участващо  в

дейността  лице  –  в  час./мин.)  Разбира  се,  освобождаването  (по-ниското  участие)  от

семейни грижи се инвестира веднага в платен труд. Българките в този жизнен цикъл се

включват по-често в платена заетост – с 46 минути през 2009/2010 г. в сравнение със

същия период на жените, грижещи се за по-малки деца. Тук е от значение да се обърне

внимание и на обстоятелствата – не работещи национални стратегии за съвместяване на

личния живот с платена заетост, както и ограничения достъп до детски заведения.

Родителите от непълните семейства, тоест жените, които отглеждат сами децата си на

възраст между 0 и 17 години са поставени в аналогична ситуация на жените,  които

имат деца до 6 години и наличие на партньор/съпруг в домакинството. (Вж. Табл. 24.

Сравнение на Бюджет на времето на жената в активна възраст (2001/2002–2009/2010 г.

в Приложение.),  сам родител,  чието най-малко дете е от 0 до 17-годишна възраст –

средно време на едно участващо в дейността лице – в час./мин.) Същите се включват

най-често в домакинска работа – 4 часа и 32 минути през 2009/2010 г. Делът бележи

ръст в сравнение с 2001/2002 г.,  който може да се потърси и във високите нива на

бракоразводи напоследък, както и в несключване на брак и невстъпване в съжителство.

Цялостно може да се каже, че в продължение на жизнените цикли участието в платен-

неплатен труд се изменя основно при встъпване в съжителство/ брак и още повече –

при  наличие  на  дете  (на  по-малка  възраст).  Намаляването  на  домакинската  работа

пренарежда жизнените цикли обратнопропорционално в свободното време. Тоест тези,

които  имат  най-високо  участие  в  неплатен  труд,  имат  най-малко  свободно време и
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обратно (вж.Фиг. 13. Жизнени цикли и участие в дейности, степенувани по най-висок

разход на време за тях в Приложение).

3.1.4. Сравнение на Бюджета на време на жените в активна възраст през 2001/2002

г. и 2009/2010 г. в зависимост от фактора занятие (професия)

През последните няколко десетилетия все повече жени стават икономически активни.

За съжаление, установи се, че въпреки високия си образователен ценз в днешно време

работещите българки са заети предимно в зле платени, нискоквалифицирани, най-вече

рутинни дейности.

Анализът на резултатите от последните две представителни изследвания на Бюджета на

времето  (2001/2002  г.  и  2009/2010  г.)  показва,  че  има  съществени  различия  между

професиите,  изразяващи  се  най-вече  с  участие  в  платен  труд,  домакинска  работа,

свободно  време  и  време  за  лични  грижи  –  вж.  Табл.  25.  Участие  на  жените  от

възрастовата група 25-44 г. по занятие в основни дейности (2001/2002–2009/2010 г.).

И  в  двата  подложени  на  наблюдение  периода  с  най-ниска  продължителност  на

работното време се оказват жените в активна възраст (25-44 години) – преподаватели и

заетите  в  здравеопазването.  Съответно  с  най-висока  –  ръководителите  на  малки

предприятия и производителите в селското, горското, ловното и рибното стопанство на

пазара.  Очаквано в  първата  група (на  преподаватели  и  здравеопазване)  участието  в

домакинска работа надвишава два пъти това на вторите – ръководителите. Идентична е

и ситуацията със свободното време. Колкото по-ниско е участието в платения труд,

толкова по-високо е в неплатения труд и в свободно време.

3.  2.  Анализ  на  основните  резултати  от  емпирично  изследване  на

Бюджета на времето на жените от три възрастови групи – 25-годишни,

44-годишни и 64 годишни

3.2.1.  Анализ  на  резултати  от  качествена  част  посредством  дълбочинни

интервюта.

Динамика  на  времето  за  лични  грижи,  заетост,  за  домакински  труд,  свободно

време в различните възрастови групи. Обосновка за начина на протичане

25-годишни
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В  групата  на  най-младите  представителки  (25-годишните)  делникът  обикновено

преминава в работа, преди това – „задължително чаша кафе и проверка на профилите

в Интернет“ (25 г., гр. София, средно образование, неомъжена, служител). След края

на работното време –  „кафенце или чаша вино с компанията, ако не могат – вкъщи

пред  телевизора“ (25  г.,  гр.  Бургас,  висше  образование,  неомъжена,  служител).

Наличието на дете, разбира се, преподрежда приоритетите. „Не си спомням от кога не

съм излизала след работа. Прибирам се директно след пазаруване, разбира се и от

там готвене, оправяне на детето, игра и в леглото – труп“ (25 г., гр. Бяла Слатина,

висше образование, омъжена, 1 дете).

Почивните дни не се влияят от наличието на деца:  „Обикновено в събота излизаме

някъде на разходка до обяд или се виждаме с приятели“ (25 г., гр. Поморие, средно

образование, омъжена, 1 дете, продавач). Втората част от почивния ден се изпълва с

домакинстване. „Всичко, което не съм успяла да свърша през седмицата – забърсване

на прах основно, пране, гладене, такива неща остават за съботата и неделята“ (25 г.,

гр. Враца, висше образование, неомъжена, 1 дете, служител.). Има и случаи в които се

случва или едното, или друго в почивните дни: „Домакинстване, почистване, готвене,

пране, ако не сме на вилата“ (25 г., гр. София, висше образование, неомъжена, 1 дете,

служител). Има различия в зависимост от големината на населеното място, обаче, които

са  продиктувани най-вече от  ниските  доходи на  домакинствата.  „Никъде не  ходим,

нито в делника, нито в празника. Нямаме пари за навън. Взимам детски книжки за

малкия от библиотеката и прекроявам стари дрехи – мои и на татко му, за да има с

какво да го облека. Че живеем накрая на улицата, и докато стигне до нас нещо, то

вече е износено до предел. Не знам и памперс какво е – пера пелени по цял ден“ (25 г., с.

Баница, висше образование, неомъжена, 1 дете, работник).

За  безработните  и  за  младите  майки  (в  майчинство)  –  също  няма  разлика  между

делника и почивния ден – „понякога ми се случва да губя представа кой ден сме“ (25 г.,

гр. Бургас, висше образование, неомъжена, с 1 дете, по майчинство).

Основна трудност за старт в кариерата пред безработните майки в тази възраст (25 г.)

се  явява  липсата  на  трудов  стаж  и  наличието  на  малко  дете:  „Аз  съм  с  висше

образование и имам дете на 2 години и половина.  То тръгна на градина,  но аз  на

работа – не. Навсякъде изискванията са непокриваеми – ако може да си 25, с 5 години

стаж и без дете – реакцията е – а не, той е много малък, често ще боледува“  (25 г.,

гр. Бургас, висше, неомъжена, с 1 дете, безработна). Наблюдава се и друг казус:  „Тук

по морето се предпочитат сезонните работници. Те идват от далеч и можеш да ги
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работиш с парите.  Да не им плащаш осигуровки.  Тръгват си накрая на лятото –

разочаровани и те заплашват, че догодина няма да дойдат. Те не – но други ще. А ако

вземе мен, няма как да не ми плаща, нали и зимата ще ме среща по улиците“ (25 г., гр.

Поморие,  висше,  неомъжена,  без  деца,  безработна).  Пред момичетата  на  25 години,

които не са родили все още, също стои факторът деца: „А да, аз сега ще те наема, ти

утре ще ми забременееш и ще ми излезеш в майчинство. Като родиш и поотрасне –

тогава търси работа“ (25 г., гр.София, висше образование, неомъжена, без деца).

Тук възниква въпросът кой от вариантите е по-рентабилен. Първо да завършиш, после

да създадеш живот и тогава да се реализираш на пазара на труда, но от друга страна –

се отдалечаваш и от образователната система, а и без трудов опит.

По време на интервютата са споделени и добри практики в полза на работодателите.

„Ето тук в с. Баница – има само 2 магазина. Ако не са собствениците да ни наемат 4

момичетата на по 4 часа – къде да отидем да работим. А могат принципно да си

наемат и само 2 – на 8 часа“ (25 г., с. Баница, средно образование, неомъжена, 2 деца,

продавач).

44-годишни

Интервюираните жени от групата на 44-годишните са с най-динамично ежедневие – те

освен че имат заетост (платена работа), в извънработно време полагат грижи за своите

внуци  или  деца  (ако  последните  не  са  напуснали  родителското  семейство),

същевременно за родителите си, които вече не могат да се обслужват сами. Това е най-

ощетената група от гледна точка на свободно време – „аз просто нямам време нито за

себе си, нито за мъжа ми – или ще са внуците в почивните дни, или ще приготвям за

наште през седмицата“ (44 г., Враца, висше образование, омъжена, 2 деца, брокер.).

Характерно за ежедневието на повечето е постоянството на „еднообразието“ (44 г., гр.

Бяла Слатина, висше образование, омъжена, 2 деца, държавен служител). Делничните

дни  се  описват  най-често  в  последователността  „Ставам  сутрин,  минавам  през

банята, междувременно кафето е готово, пия го за 10-15 минути, приготвям закуска

и излизам за работа. Вечерта – пазарувам, готвя, вечеря – всеки разказва как му е

минал деня, мия чинии и сядам пред телевизора. Накрая няколко реда от книгата за

„Лека нощ!“ И на сутринта айде пак“ (44 г., гр. Бургас, средно образование, омъжена,

с 2 деца, служител).

Представителките, които имат деца в ученическа възраст, разходват и време в помощ

на  подготовка  на  домашните  работи:  „Аз  не  мога  да  я  разбера  тая  система  на

образование, днешната. Учебниците ли не вършат, учителите ли са калпави, децата
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ли изостават с развитието си?! Няма как преди вечеря да не напиша някое домашно.

Я по български, я по математика, защото за частни уроци няма пари. А на нас на

времето не си спомням някои да ни е помагал“  (44 г., с. Рудник, висше образование,

омъжена, с 1 дете, собственик на фирма).

В  единични  случаи  по  време  на  интервютата  се  изказват  споделяния  за

нерегламентирано  работно  време  и  завишени  очаквания  от  страна  на  работодателя,

водещо до конфликти у дома:  „Работното ми време е до 17:30 часа, но понякога се

налага да остана до 19:30, 20:30 часа. Няма как да не го направя, защото в противен

случай, ще се намери някой, който да го прави и аз съм аут. А не може без работа.

Това обаче, внася напрежение в отношенията в семейството. Сина е гладен, мъжа е

жаден.  Не е  приятно,  но  се  случва.  Не ме разбират вкъщи.  Още по-напрегната е

ситуацията,  когато  взема  да  си  довърша  нещо  служебно  у  дома.  Задават  ми  се

въпроси – ти жена ли си (в смисъл на домакиня) или работник?“  (44 г., гр. Бургас,

висше образование, омъжена, с 1 дете, служител).

Във  възрастовата  група  на  44-годишните  безработни  се  споменава  за  по-често

сърфиране в интернет пред прочит на книга. Основно за тази дейност се отделя време

през нощта:  „Когато всички заспят влизам, да кажем към 22 часа и до 3 сутринта

минимум. Това ми е на мен социалният живот“ (44 г., гр. Бургас, средно образование,

разведена, с 2 деца,  безработна).  Виртуалното пространство се сравнява със среща с

приятели и познати „Пак комуникирам с приятелите, но не са ми необходими пари да

изляза,  време да стигна и да  се  прибера“ (44  г.,  гр.  Поморие,  средно образование,

разведена,  с  1  дете,  безработна).  Освен  че  е  безплатен,  интернет  се  приема  и  като

„място където можеш да бъдеш, такъв какъвто искаш да бъдеш. Този отсреща не

знае как изгледаш, работиш ли, имаш ли пари и така нататък. Той знае за теб това,

което  ти  искаш  да  знае,  което  ти  харесва  да  знае.  Паралелен  свят,  това  е.

Утешение“ (44  г.,  гр.  Враца,  средно образование,  разведена,  с  2  деца,  безработна).

Изказани са и негативни мнения за интернет пространството – „краде ти свободното

време,  помня,  че  когато  го  нямаше  спортувах,  четях  книги,  а  сега  –  в  седнало

положение, вперена в монитора. От тук – затлъстяване и проблеми с очите. И за

днешните  деца  се  отнася.  Ние  когато  бяхме  малки  –  имаше  само  една  социална

мрежа и тя се наричаше – НАВЪН – игри, тичане, скачане, приятелства. Сега всичко

е изкуствено – от храната до познанствата“ (44 г., гр. Бургас, висше образование,

омъжена, с 1 дете, служител).
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Мотивите  за  безработицата  се  асоциират  пряко  с  възрастта.  Дамите  в  тази  група

дефинират  себе  си  като  излишни  и  нежелани  –  ненужни.  „Това  търсят

работодателите – млада,  хубава,  с  отгледани деца.  Иначе не ставаш!“ (44  г.,  гр.

Бургас, средно образование, семейна, безработна). 

С изключение на София и Бургас във всички други населени места (гр. Поморие, гр.

Бяла Слатина, с. Рудник, с. Баница) времето за пътуване (до работното място, свързано

с грижи за домакинството и пазаруването), реално не се отчита като разход на време –

„всичко е наблизо“. 

Също,  в  по-малките  населени  места  (гр.  Бяла  Слатина,  с.  Баница,  гр.  Поморие,  с.

Руденик) – работещите във всички възрастови групи се прибират в обедната почивка, за

да се нахранят вкъщи, тези от областните градове си приготвят от вкъщи нещо за обяд.

Единствено в столицата жените във възрастите 25-44 години си позволяват да си купят

нещо готово отвън или да обядват в заведение с колеги. 

Нито една от участващите в интервютата жени не отделя време за спорт днес, дори в

най-младата възрастова група (тази на 25-годишните). Споменават се единично хобита

сред 44-годишните – най-вече кръстословици, судоку, гоблени.

Трудно си позволяват почивка извън населеното място. Едната от причините е липса на

финансови  средства.  По-важната  обаче  –  дефицит  на  свободно  време.  Споделят  се

мнения,  че ако все пак успеят да си  „откраднат“ 3-4 дни в годината  за море или

планина, защото „днес нямаш фиксирана отпуска“, първо е необходимо изпълнението

на  2  условия  –  да  изтеглят  кредит,  защото  нямат  възможност  за  спестявания,  и  да

съгласуват покана на приятелски начала където да ги поканят да гостуват. 

64-годишни

Представителките  в  най-високата  възраст  –  тези  на  64  години  имат  най-рутинно

ежедневие. „Всички дни са еднакви, забравям кой ден е, коя дата е, месеца има случаи

да забравя кой е – човек пенсионер съм. Навремето съм била учител, и времето го

мерех на 40 минути“ (64 г., с. Баница, висше образование, вдовица, 1 дете). Като цяло

няма голяма разлика в делничния и почивния ден на интервюираните жени от групата

на пенсионерите, „всички дни са ми почивни, различен е само деня на лекаря – сряда, е

тогава е интересно“ (64 г., с. Баница, висше образование, вдовица, 1 дете). Разликата е

в това дали живеят в областен град, друг град или село. „До обяд помагам на децата в

магазина или се занимавам с внуците, че те са много заети. На обяд дрямка. След

обяд с приятелките – визитация и после телевизия до вечерта“ (64 г., Бургас, средно

образование, вдовица, 2 деца).  „Ставам сутрин, чаша кафе с новините. После един
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гребен и отивам да пазарувам. Пия едно кафе на чаршията с приятелките – говорим

най-вече по политика и манджи. Да се подсетим коя какво е готвила. После нещо

набързо за обяд и лягам с вестника.  След обяд пак с  жените отпред на пейките.

Вечеря  по  време  на  новините.  Сериалите  и  сън“  (64  г.,  гр.  Бяла  Слатина,  висше

образование, вдовица, без деца). „В 5 часа сутринта – кафето и преди да се е съмнало

– в градината. Плевене и другите там работи. Към 9 часа съм пред магазина – да

продумам с некоя, основно за буболечки. Да решиме как да се отървеме от тях. На

обяд почивка и кръстословици.  След 17 часа – пак в градината – поливане, нещо е

поникнало – да го обереш, нещо е цъфнало – да му се порадваш и после – пред малкия

екран  –  новини,  времето и  рядко  дочаквам филма  после“ (64  г.,  с.  Рудник,  висше

образование, вдовица, с 2 деца). 

Възрастните  дами  споделят,  че  често  им  се  налага  да  помагат  на  „младите“  при

оглеждане на децата. „Аз ходя при моя син в Барселона един път в годината за по един

месец – да водя малкия на детска градина. Ама там е по-различно. От 8 часа до 12

часа е в градината и после от 14 часа до 19 часа. На обяд го взимам, защото иначе

искат още 180 евро затова че спи и яде там“ (64 г.,  с.Рудник, висше образование,

вдовица, с 1 дете). „Мене ме взимат по две седмици в София в месеца, да се грижа за

внуците,  за  да  могат  майките  и  бащите  им  малко  да  вземат  въздух.  Една  при

дъщерята, една – при сина“ (64 г., с. Баница, висше образование, вдовица, с 2 деца.).

Има случаи, в които бабите са взимали майчинство, тоест били са в „бабинство“ за

период от година и половина, за да могат майките съответно да не загубят работното си

място. Възрастните споделят, че и при наличие на болно дете веднага хващат автобус за

София: „Ако внуците се разболеят и ги върнат от детска, снахата звъни в 8 часа, аз

хващам рейса и за 2 часа съм там – и откарвам цяла седмица. Те трябва да работят

младите, работодателите са далеч от тези неща. Мръщат се като кажеш, че имаш

болничен, заради детето“ (64 г., гр. Враца, висше образование, омъжена, 1 дете).

Всички  жени във  възрастовата  група  44  и  64  години  споделят  за  себе  си,  че  няма

година, в която да са пропуснали „да си сложат нещо за зимата“. Същото споделят за

своите майки и баби по-младите представителки (25-годишните). 

Обикновено  летните  и  есенни  съботно-неделни  дни  се  асоциират  именно  с  тази

дейност. 

За свободното си време най-възрастните участнички допълват, че единствено кметът

може  да  допринесе  за  разнообразие:  „Кметът,  ако  организира  нещо,  иначе  е

монотонно.  Водим безцелен  живот. Няма вече  и помежду си  какво толкова да си
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кажем.“ Основна  пречка  пред  оползотворяването  на  свободното  време  според

интересите са доходите. „Средствата са ограничени – не мога да изляза. Приятелките

ми работят на по 2 места, взимат пари, пък аз исках един път да се пенсионирам и да

не  работя  и  сега  какво.  Само  за  лекарства  стигат  парите,  добре  че  съм  при

дъщерята, та тя помага. Ама не мога да ѝ кажа, майко дай ми пари за кафе. А пък те

и приятелките ми викат ти ела, ние ще те черпим, ама не е така – не е удобно, нали

самочувствие  трябва  да  имаш“  (64  г.,  гр.  Бургас,  средно  специално  образование,

омъжена, 3 деца). „За 25-тата годишнина от сключване на гражданския брак с мъжа

ми отидохме да кино.  Празник ни е  и  много се  вълнувахме.  Иначе нямаме пари за

такива неща. Постоянно следя културният афиш, чета постановките, и търся някои

да е ходил да ми разкаже. Иначе си го представям само. Така въображаемо. Пренасям

се мислено там. Няма пари това е!“ (64 г., гр. Враца, висше образование, омъжена, 1

дете).  „Никога  не  съм  мислила  за  времето  си.  Съжалявам,  че  не  съм  създала

семейство – книгите са моето семейство, абонирана съм в библиотеката, че не мога

да си позволя да купувам, разменяме с приятелка, но те и нейните се позичерпаха, а и в

библиотеката в града рядко зареждат с нови. Така е – самотна съм. Ама на времето

не оставаше време за нищо от работа. Бях ръководител, обядвах след всички за да не

си губя времето в разговори, прибирах се по тъмно – все сама. И тогава пак с книгата

заспивах“ (64 г., гр. Враца, висше образование, неомъжена).

Спомените  на  44-годишните  и  64-годишните  жени  за  използването  на  времето

преди 1989 г.

Помолени да си спомнят за периода преди 19 години, т.е. техните 25-години (т.е. 1989

г.), лицата им се огряват с усмивка. „Най-хубавите ми години. Тогава сякаш летях. Бях

си  завършила  образованието,  омъжена,  с  дете,  работеща.  Колеги,  компании,

излизания.  Наште  помагаха  с  децата“  (44  г.,  София,  висше  образование,  2  деца,

собственик на фирма). „Работата ти работа – почивката ти почивка. Лятото – по

две смени на морето от предприятието“ (44 г., София, средно образование, 2 деца,

безработна).  „Събота  на  лозето,  неделя  –  слагаме  картата  на  България,  децата

затварят  очи  и  където  посочат  за  там  тръгваме“ (44  г.,  с.  Баница,  висше

образование, 2 деца, собственик на фирма). „Имахме повече време и за децата и за нас.

Свекър и свекърва – помагаха“ (44 г., с. Баница, висше образование, 2 деца, собственик

на фирма). „Бяхме по-спокойни за бъдещето. Днес няма усмивка в хората, няма го

блясъка в очите“ (44 г., Бургас, средно образование, 2 деца, служител.). „По-трудно е

днес, възпитавани сме по един начин, а днес трябва да живеем по друг – не можем да
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се  адаптираме,  тогава  не  бързахме  за  никъде  и  за  нищо,  а  сега  препускаме  през

живота“  (44  г.,  гр.  София,  средно  специално,  омъжена  с  1  дете,  съсобственик  на

фирма). „Сега като се опиташ да дадеш съвет на децата – те веднага те парират! В

онова време сте имали сигурност и са се спазвали обещанията. Не ми обяснявай за

днес как да постъпвам!“ (44 г., Враца, висше, омъжена, 2 деца, брокер). „Не знам дали

сме разполагали с повече средства, ама повече ни стигаха парите. Позволявахме си

повече  неща,  не  само  в  свободното  време,  а  и  при  пазаруване“  (44  г,  висше

образование,  гр.  Поморие,  омъжена,  2  деца,  собственик  на  фирма).  „Никога не сме

имали проблем с парите – ток, вода – не бяха перо в бюджета, въпреки, че живеехме

под наем и разчитахме на заплатата на съпруга, а днес – първо плащаме битовите

сметки и каквото остане – за храна“ (44 г, висше образование, гр. Бургас, омъжена, 2

деца, служител). „По-добре живеехме! Не знам дали е от дистанцията на възрастта.

Но не ми се иска днес да съм на 25. Нито образованието те подготвя за работата.

Нито  знаеш  –  ще  си  намериш  ли  работа.  Ще  срещнеш  ли  човека  сред  хората.

Ветровити времена“ (44 г, гр. София, средно образование, омъжена, 1 дете, собственик

на фирма).  „Не съм оставала без работа и осигуровки тогава, а сега оставам и без

работа, и работя без осигуровки“ (44 г, гр. Поморие, средно образование, омъжена, 1

дете, служител).

Същите  спомени за  миналото  споделят  и  в  групата  на  64-годишните  за  техните  25

години.  „Тогава  беше  па,  беше.  То,  детски  градини,  то  детски  кухни,  нормално

работно  време,  колеги,  забави.  Това  ми  липсва  най-много  –  хората.  Днес  няма

приятели – има интереси. Почивки – и частни, и организирани имаше тогава. Живот!

И събота и неделя минем през родителите, те ни заредат колата до горе с храна,

яйца, мляко. Сега няма!“ (64 г., с. Баница, висше образование, вдовица, 1 дете.).

И  в  онези  години  (преди  1989  г.)  се  е  случвал  извънреден  труд:  „в  7:30ч.  бях  на

работното  място  и  връщане  няма.  Ненормирано  работно  време,  директор  на

гимназия бях – докато се свърши работа, до 20:00 ч., до 21:00 ч., после като труп“ (64

г., с. Баница, висше образование, омъжена, 2 деца), работа на две места е имало и преди

1989 г. „Работех на 2 места, от сутрин до обяд в едно училище в Бурован, обядвам,

почивка един час, от 17:00 ч. до 21:00 ч. – в Бяла Слатина“ (64 г., с. Баница, висше

образование,  вдовица, 1 дете.).,  както и в началото на 90-те години – в държавен и

частен сектор:  „Ставах в 4:45 ч.  и 5:15 ч.  тръгвах за работа в болницата. 8 часа

работех, понякога и 10 часа – до 15:00 ч. После пазарувах, прибирах се вкъщи – майка

ми ми помагаше с детето, приготвях вечеря на бързо и отварях видеотека от 17:00 ч.
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до 21:00 ч.,  после  късна вечеря и по леглата“(64 г.,  гр.  София, висше образование,

омъжена,  1  дете),  както  и  работа  зад  граница  с  цел  подпомагане  материалното

състояние на домакинството: „1990 г. ме съкратиха. Заминах за Гърция – 12 години бях

там, за да работя и да помагам материално и финансово на голямото семейство в

България. Благодарна съм, че не си разтурих семейството и мъжа ми ме изчака, аз

изпращах пари, той ги събираше и строеше. Живеехме само в 2 стаи 7 души, преди

това“ (64 г., с.Рудник, средно специално, омъжена, 3 деца).

Разлика в начина, по който респондентите структурират времето си, и този, по

който предпочитат да го правят. Пречки

Интервюираните и в трите възрастови групи са помолени да си представят един свой

идеален делник и почивен ден (на настоящата им възраст) – т.е. да ги конструират по

начина,  по  който  биха  искали  те  да  им се  случват.  Също да  обосноват  причините,

поради които делникът и почивката не съвпадат с мечтаните. 

Две неща е важно да се отбележат като начало. Първото, че не мислят за бъдещето – за

първи път им се случва да проектират идеален ден  „То вече мислим ден за ден. За

бъдещето е трудно да се мисли“ (44г., гр. Враца, висше образование, омъжена, 2 деца,

служител) и второто – липсата на вяра, че нещо може да се промени в делника или

почивния ден: „Толкова ми е еднообразно ежедневието, досега ми беше смешно да го

разказвам, а още повече да мисля за хипотетична проекция на утрешен ден“ (44 г., гр.

Бургас, висше образование, омъжена, 1 дете, служител).

Важно е  да  се  отбележи,  че  представителките  и  на  трите  възрасти  не  могат  да  си

представят идеалния делничен ден без заетост, тоест без работа. Въпреки това едно от

изискванията им е да е по-кратка – да се редуцира на „4-часов работен ден“ (25 г., гр.

Враца, средно образование, неомъжена, с 1 дете,  работник, в отпуск по майчинство)

или „5-6 часа“ (44 г., гр. Бяла Слатина, висше образование, омъжена, 2 деца, държавен

служител). Друго желание включва по-дълга почивка в работното време: „Два часа на

обяд за фитнес – биха ме освежили и бих била по-ползотворна в работата си след

това“  (44  г.,  гр.  Бургас,  средно  образование,  омъжена,  с  2  деца,  служител).

Презумпцията, от която тръгват интервюираните, е остатък на време  „лично за мен“,

„време за себе си“, „наличие на свободно време“.

Асоциациите  за  идеалния  ден  се  свързват  най-вече  и  със  сигурност  и  спокойствие,

въпреки  че  въпросът  изисква  посочване  на  конкретна  дейност: „Сигурност  на

работното място. Също – да престанем вече с тия нерви, постоянно напрежение,

страх от утрешния ден, притеснения за здравословното състояние, притеснение за
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близките (постоянно се чуваме) сякаш постоянно очакваме нещо лошо да се случи.

Пренасяме го това напрежение върху децата – и тях ги изнервяме“ (44 г., гр. Враца,

висше,  разведена,  с  2  деца,  безработна).  Изказват  се  стремежи и към естеството  на

работа: „Няма да гледам чушки и домати, и няма да доя добитък всяка сутрин в 5

часа, а ще гледам китки, примерно!“ (25 г., с.Баница, средно образование, неомъжена,

1 дете, работник).

Важно условие, което се споделя от всички, е спазването на правилата и законите в

държавата, както и наказания и поощрения на работното място в резултат на личното

поведение:  „Ще шофирам до работа, всички ще спазват правилата, хората ще са

усмихнати – продавачката на вестници, тази с кафето, като в италианските филми

преди 20 години,  ще работя 8  часа  –  нито повече,  нито по-малко,  няма да ми се

скарат на мен, заради грешка на колежката, която е с протекции на управляващата

партия в момента, а когато аз съм виновна, или ще ме поздравят, когато се справя

добре“ (44  г.,  гр.  Бургас,  висше,  омъжена,  с  1  дете,  служител).  „Да има човещина

навън, да сме повече хора, да не е този материален свят.“

Участничките са помолени също да споделят коя от дейностите в границите на времето

си могат да не свършат през деня, без това да ги кара да се чувстват виновни. Най-често

отговорите са: „мога да не изчистя, примерно“, „мога и без да сядам пред телевизора

и лап-топа“.

В другата посока, дейности, които няма как да не присъстват днес, се изреждат:  „не

мога да не готвя и да не работя“, „не мога да не отида на работа и да не се погрижа

за децата – да изпера и сготвя“.  Интересно е, че сред интервюираните не рядко се

среща мнение,  което не корелира пряко с  времевото разпределение на ежедневните

дейности: „Да постигна успех – добре платена работа и да е по специалността – да

не се отказвам да се боря, да не се отчайвам, живота е борба за оцеляване.“

В представите за идеален почивен ден преобладават почивките извън населеното място,

в  компанията  на  семейството:  „пътувания  (в  страната  и  чужбина)“,  „Италия

(Ирландия никога не бих могла да си я позволя)“.

3.2.2.  Анализ  на  резултати  от  количествена  част  посредством  индивидуална

анкетна карта

Анализът на количествени данни, събрани сред представителките на трите възрастови

групи – 25-, 44- и 64-годишни, взели участие в дълбочинните интервюта, не предоставя

възможност за конкретно цитиране на часове и минути при използване на времето, тъй
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като данните не са репрезентативни. Въпреки това те могат да служат като ориентир и

абстрактно-логически сравнителен анализ, също и като опит за апробация на метод за

измерване на използването на времето сред различни групи.

Всяка  една  жена,  взела  участие  в  дълбочинно  интервю,  е  помолена  да  посочи  в

индивидуална  анкетна  карта  за  настоящето  –  часове  и  минути,  отделяни  за

предварително  изредени  дейности  за  последният  делник  и  последния  почивен  ден,

както и спомен за миналото (тези на 44 години за техните 25 години; тези на 64 години

–  съответно  за  периода,  когато  са  били  на  44  години  и  на  25  години),  както  и

хипотетичната  им нагласа  как  ще се  случват  делникът  и  почивният  им ден,  когато

навършат 44 години (тези на 25 години към момента) и 64 години (тези на 25 години,

както и 44-годишните). 

Според резултатите, днес заетостта на 25-годишните надхвърля нормираното работно

време  от  8  часа  поради  случващ  се  извънреден  труд.  (Вж.Табл.26.  Сравнение  на

Бюджет на времето на жените от три възрастови групи – 25-годишни, 44-годишни и 64

годишни,  за  годините,  когато  са/били  на  25  –  средно  време  на  едно  участващо  в

дейността лице.) Като допълнение към резултатите е важно да се отбележи, че на най-

младите  представителки  (25-годишните),  и  в  частност  тези  от  по-малките  населени

места,  в  настоящето  им  се  налага  да  извършват  и  неплатен  физически  труд  при

отглеждане  на  плодове  и  зеленчуци,  и  в  грижа  за  животни.  Същият  се  полага  за

подпомагане на изхранването на домакинството.

Най-младите  жени  днес  отделят  повече  време  за  домакинска  работа.  От  въпроси,

търсещи разясняване на причините за това, по време на дълбочинните интервюта става

ясно, че като цяло на тях няма кой да им помага. На жените в миналото свекърви и

майки са оказвали помощ не само при отглеждане и възпитание на деца, но и в готвене,

чистене, пране. Днес ситуацията заставя младите сами да се справят – още повече, не

рядко се случва да се грижат и за болен член на домакинството – най-често родители.

Това не е типично за връстничките им от миналото. 

Обучението  се  комбинира  с  трудова  заетост,  затова  днес  делът  му  в  общото

разпределение  на  време  е  два  пъти  по-малко  от  годините  преди  1989  г.,  когато

студентите са се обучавали в редовна форма и едновременно с това не са полагали

труд. 

25-годишните  жени  днес  разполагат  не  само  с  по-малко  свободно  време,  но  и  по-

непълноценно го структурират. Ако при сънародничките им, когато са били на тяхната

възраст, то е било изпълнено предимно с посещение на културни събития (театър, кино,
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концерт,  музей,  изложба,  исторически забележителности…),  четене на художествена

литература и хоби, то днешните 25-годишни оползотворяват времето си предимно с

телевизия и интернет, по-рядко със социални контакти – дейности, непознати през 70-

те години на миналия век и слабо развити през 1989 г. При търсенето на обосновка сред

групата на 25-годишните става ясно, че причините са от финансов характер, а не от

липса  на  интерес  към  други  форми  на  оползотворяване  на  свободното  време.

Виртуалното пространство (интернет) и масмедиите (телевизия и радио) се посочват

като безплатни.

Нагласата на най-младите участнички (25-годишните) за бъдещето – когато ще бъдат

на 44 години, предполага още по-висока трудова заетост срещу заплащане в сравнение

с настоящата им, но с по-ниско участие в неплатен труд. (Вж. Табл. 27. Сравнение на

Бюджет на времето на жените от три възрастови групи – 25-годишни, 44-годишни и 64

годишни, за годините, когато ще бъдат/са/били на 44 – средно време на едно участващо

в дейността лице в Приложение.) Най-общо очакванията на тази възрастова група се

базират  на  презумпцията,  че  след  19  години  децата  им  ще  са  пораснали,  някои

хипотетично предполагат наличие на внуци, но с по-малко време за дейности, свързани

с тях. Запазват се часовете за грижа за възрастни или болни членове на домакинството.

Увеличава се свободното време.

Представителките  на  групата  на  44-годишните  заявяват  структура  на  дейностите  в

сегашно време, обаче далечни от очакванията на младите. Времето за лични грижи е

по-малко  от  нагласите,  платената  заетост  е  повече,  участието  във  дейности,

повишаващи  благосъстоянието  на  домакинството,  където  се  включва  работа  в

градината  и стопанисване на животни,  също бележи ръст.  Свободното време в  тази

възрастова група е най-малко, с обяснението,  че са налични грижи и за внуци, и за

възрастни или болни членове на домакинството.

Споменът на 64-годишните за времето, когато те са били на 44 години се припокрива с

настоящето.  Единствената  разлика,  която силно се  откроява,  е  в  повечето свободно

време, с което са разполагали тогава, и в липсата на грижи за родители. 

Представата на 25-годишните за времето, когато ще бъдат на 64 години, образно може

да изрази в заетост на пълен работен ден – 8 часа, в комбинация с грижа за внуци и

време за себе си. В хипотетичното структуриране на бъдещето не предвиждат време за

грижи за възрастни. (Вж. Табл. 28. Сравнение на Бюджет на времето на жените от три

възрастови  групи –  25-годишни,  44-годишни  и 64-годишни,  за  годините,  когато  ще

бъдат/са/били  на  64  –  средно  време  на  едно  участващо  в  дейността  лице  в
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Приложение.)  Представителките на групата на 44-годишните очакват платен труд не

повече от 4 часа дневно, т.е. поне наполовина в сравнение с днес. Основна причина

затова  е  естеството  на  работа,  извършвана  в  момента.  Два  пъти  повече  обаче  е

нагласата за време за физически грижи, игри и занимания с деца (в случаят се имат

предвид  внуци),  както  и  грижа  за  болни  и  възрастни.  Разликата,  която  силно  се

откроява с днешния ден, са очакванията им да разполагат с два пъти повече свободно

време. Дамите на 64 години към момента споделят ежедневие, сходно с очакваното от

групата на 44-годишните.

В резултат на реализираното теренно проучване могат да се посочат четири фактора,

които оказват влияние върху структурата на дейностите,  извършвани в период от 24

часа.  Това  са  тип  на  населеното  място,  заетост,  фактическо  семейно  положение  и

доходи. Сред тях с най- високо факторно тегло е първият.

Тип на населеното място

В  структурата  на  дейностите  в  делничен  и  почивен  ден,  както  и  във  времевата

продължителност  на  всяка,  сред  младите  жени,  живеещи в  столицата  и  областните

градове, има сходство. Същата зависимост се наблюдава при представителките на по-

малките  градове  и  селата  в  България.  Образно  могат  да  се  разделят  на  две  групи:

гр.София или друг областен център и на живеещи в друг тип населено място.

Характерно за първата група е, че имат по-добър достъп до системата на образование,

разполагат с повече възможности за професионална реализация, близост до социални и

здравни  услуги,  по-богат  асортимент  от  културни  развлечения,  хранителни  вериги,

наличие и използване на нови технологии. 

Всички  тези  плюсове,  регистрирани  за  предходната  група,  в  тази  се  заявяват

категорично  като минуси.  За достигането  им се  реализира  висок времеви разход за

пътуване от една страна, който непосредствено води след себе си и условие за наличие

на  финансови  средства.  Изпитват  висока  зависимост  от  междуградски  транспорт  и

непосилност за поддръжка на личен автомобил.

Във  втората  група  като  положителни  условия  за  живот  се  посочват  чистотата  на

въздуха,  тишината  и  спокойствието,  което  предлага  малкото  населено  място,

сигурността – липсата на страх от нападение или кражба, възможността за отглеждане

на домашни плодове, зеленчуци и животни, наличие на близки и роднини, които да

оказват  помощ  във  всекидневните  дейности.  Дефинират  се  като  задружни,  а  не

отчуждени и затворени в себе си – реализиращи контакти в малки групи, както в по-

големите населени места (има се предвид столицата и областните градове).
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Заетост

Заетите в селата правят най-висок разход на време за пътуване до и от работа – най-

често до друг град. Това, разбира се, съкращава свободното им време. 

Характерна  за  представителките  на  населените  места  по  Черноморието  е  сезонната

заетост.  За една част  от тях тя води след себе  си нерегламентирано работно време,

липса на осигуровки,  оттук и трудов стаж, необходим при пенсиониране в една по-

напреднала  възраст.  За  други  –  пряката  зависимост  на  работата  с  летния  период  е

предпоставка за 5-месечна натовареност по 12 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Причината е необходимостта за изкарване на прехрана за следващите 7 месеца, когато

са  извън  сезон  и  няма  посещение  на  туристи.  „Защото  сметките  ти  идват

целогодишно,  а  храна  ти  е  необходима  и  есен,  и  зима.“  Именно  в  този  период

„наваксват“ с контактите в семейството, грижата за близките и почивката – „време за

себе си“. Типично за пенсионерите от гр. Бургас и гр. Поморие е, че работят –  „на

равно с младите, редуват се за домакинските задължения и в грижите за деца, и

всичко това – в работно време“.

Жените  в  майчинство  от  столицата  и  областните  градове  споделят,  че  докато  са  в

майчинство – работят по 4 часа на ден (докато бебето спи – 2 часа преди обяд, и 2 часа

след обяд), защото работата им е свързана с компютър и не искат да се отдалечават от

трудовия процес. Друга причина, изказана по време на интервютата, е страхът от загуба

на работното място и очакванията на самите работодатели към тях.

Безработните  –  на  25  години,  ако  имат  дете  –  срещат  трудности  при  намиране  на

работа, идващи от нагласата на работодателите, че наличието на дете е прецедент за

чести отсъствия от работното място. При представителките,  които не са родили все

още,  проблемът  е  в  това,  че  се  очаква  скоро да  им се  случи – и  отново трудно  се

реализират  на  пазара  на  труда.  Жените  от  възрастовата  група  на  44-годишните  се

обединяват около схващането, че те са  „излишно поколение – за нас няма работа, на

тези години никой не те иска“.

Фактическо семейно положение

Наличието на дете редуцира рязко наличието на свободно време. Най-често се оценява

като  ограничение  пред  социалният  живот  –  излизания  с  приятели  и  посещение  на

културни събития. Друго затруднение са случаите на разминаване на работното време

на двамата в двойката – липса на помощ на майката. 
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Наличието  на  здрави  възрастни  родители,  които  да  помагат  при  отглеждането  на

децата, променят ситуацията. Споделени са житейски примери в областните центрове,

в които, когато дядото почине и бабата остане сама, внучето отива при нея – като на

седмична детска градина. От една страна, да си правят компания, от друга – родителите

да не се притесняват за достъп до детска градина, от трета – през седмицата младите да

си разполагат с времето, а в почивните дни да обърнат внимание на детето. 

Доходи

Жените от възрастовата група на 44-годишните, които са запазили работата си от 1989

г. (най-често държавни служители), споделят, че възнаграждението им от тогава до сега

се е увеличило най-много с 20-30 лв. Ниските доходи също ограничават възможностите

за прекарване на свободното време.

В заключение, основна пречка пред разминаването на реалния с идеалния делник, както

и почивните дни, може да се потърси в ниското заплащане на професиите и липсата на

работещи политики от страна на държавата и бизнеса за постигане на баланс между

трудова заетост и неплатен труд. Регистрират се различия в изследваните райони по

отношение на структурата на дейностите в Бюджета на време. Основните липси при 25-

и  44-годишните  са  във  времето  за  себе  си,  а  сред  64-годишните  –  в  социалните

контакти и чувството за безполезност (излишно поколение).  Младите  се  надяват на

спокойствие в по-висока възраст, което 64-годишните наричат самота – „Не искам да

съм изолирана, искам да общувам с хора, да съм в полза на някого. Всяка нощ оставям

телевизора да работи, да не мисля, че съм сама – създавам си илюзии. А навремето си

виках,  един  ден  да  се  пенсионирам,  да  си  видя  мене  си.  Разполагам  с  цялото  си

свободно време, но се чувствам непълноценна.“ При всички се наблюдава чувство за

несигурност пред утрешния ден. Регистрира се обезвереност и липса на мотивация, че

от тях зависи нещо. 

Затварят  се  в  малки  социални  общности  и  реализират  единствено  дейности  за

елементарно  съществуване.  Достигат  до  мечтан  образ  единствено  във  виртуалното

пространство – с помощта на непознати. Помолени да опишат един свой делник и един

почивен ден след известен период от време (тоест, когато ще бъдат на 44, съответно и

на 64 години),  спонтанните думи и в двете възрастови групи са:  „Ще доживеем ли

въобще  до  тогава?“ В  групата  на  44-годишните  се  изказват  притеснения  за

пенсионирането – регистрира се високо ниво на недоверие в законодателството:  „За

пенсия не мисля – от 1990 г. работя без осигуровки, ако годините ги имам – стажа го

нямам.  А  и  с  тези  непрестанни  промени  в  условието  за  годините  –  надали.“
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Безработните на тази възраст са обезверени, че въобще ще си намерят работа занапред.

Немалка част се надяват децата им да емигрират зад граница и да им пращат пари.

Същите таят очаквания да бъдат като „западноевропейци“ – тоест да имат достойни

старини, възможност да опознаят страната си, да обикалят и по различни държави по

света, да се чувстват спокойни, да са лъчезарни, да струи мъдрост от тях пред внуците,

да се занимават с хобита и да носят усмивка „всеки Божи ден“. 

В  настоящите  социално-икономически  условия  се  възпроизвеждат  консуматори  на

ниско ниво, крайно отдалечаващи се от образа,  който търси Европа. Непрестанно се

изказват оценки за напредъка на държавата в социалната политика, в повишените нива

на раждаемост,  заетост и висок образователен ценз на жените.  Последните обаче не

разпознават себе си сред тях.

Позовавайки се на споделените биографични истории, е създадена проекция на жизнен

цикъл преди 1989 г. и днес.

Основните причини за разликите в двете структури (вж. Фиг. 14. Проекция на жизнен

цикъл преди 1989 г. и Фиг. 15. Проекция на жизнен цикъл след 1989 г. в Приложение)

са времето за заетост, времето за създаване на семейство и раждане, и отглеждане на

деца. Основната пречка е липсата на свободно време, в което да отделят грижи за други

членове на домакинството. Последното обаче е продиктувано от заетост, превишаваща

регламентиран 8-часов работен ден и съобразяване с неразбирането на работодателите

за  необходимост  от  работещ  модел  семейство  –  заетост.  Той  към  момента  на

изследването е асиметричен.

3. 3. Изводи

1. Основната промяна в структурата на дейностите на жените през 2009/2010 г. в

сравнение със същата група през 1988 г. се състои в засилено участие в обучение днес,

по-висока  заетост  при  относително  запазване  на  участието  в  неплатен  труд

(домакински грижи), а от тук и ограничено свободно време.

2. Анализът  на  информацията  по  юридическо  семейно  положение  в  годините

1988–2009/2010  г.  регистрира  основните  различия  не  толкова  в  отделните  години,

колкото  в  конкретните  групи  –  най-вече  в  тези  на  омъжените  и  на  неомъжените.

Цялостно омъжените влагат повече време в заетост и домакинска работа и по-малко – в

лични грижи, свободно време и обучение. Обратно, неомъжените участват по-често в
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обучение,  разполагат  с  повече  свободно  време,  работят,  но  същевременно  спят  по-

дълго и не са ангажирани прекомерно в неплатен домашен труд.

3. Задълбоченият преглед на информацията по жизнени цикли показва цялостно,

че  най-голям  резерв  от  време  в  сън,  заетост,  обучение  и  свободно  време  имат

работещите жени, които живеят сами или все още в домакинството на своите родители

–  и  са  без  деца.  Наличието  на  малко  дете  (от  0  до  6-годишна  възраст)  в

съпружеските/партньорските  отношения  оказва  съществено  влияние  върху

включването  в  различни  дейности  и  продължителността  на  разхода  в  тях.  Това

всъщност е групата, в която разходът на жената за домакинска работа е най-висок. От

друга страна, в тази група се регистрира най-нисък дял на участие в заетост, което още

един път доказва трудностите при съвместяване на платен и неплатен труд. Именно

към тези две групи е необходимо да бъдат насочени за в бъдеще мерките на държавата. 

4. В продължение на жизнените цикли участието в платен-неплатен труд се изменя

основно при встъпване в съжителство/ брак и още повече – при наличие на дете (на по-

малка възраст).  Намаляването на домакинската  работа  пренарежда жизнените цикли

обратнопропорционално  в  свободното  време.  Тоест  тези,  които  имат  най-високо

участие в неплатен труд, имат най-малко свободно време и обратно.

5. И  през  призмата  на  Бюджета  на  време  още  един  път  се  потвърждава

констатацията,  че  ако  при  предходния  строй  името  „жена“  е  безпрецедентно  да  се

използва като обединяващ образ, то днес това е недопустимо. Анализираните резултати

са  от  проведени  национални  представителни  изследвания  на  Бюджета  на  време,

реализирани в нашата страна през 1988 г.,  2001/2002 г.  и 2009/2010 г.,  доказват,  че

социодемографските  фактори,  които  най-често  стават  причина  за  социални

трансформации в Бюджета на времето сред жените в детеродна възраст, са статус на

заетост, семейно положение и занятие (тоест професия). 

Именно изпълняваната длъжност е факторът с най-голяма тежест при „подреждане“ на

останалите ангажименти в ежедневието. С най-ниска продължителност на работното

време се оказват жените в активна възраст (25-44 години) – преподаватели и заетите в

здравеопазването. Съответно с най-висока – ръководителите на малки предприятия и

производителите  в  селското,  горското,  ловното  и  рибното  стопанство  за  пазара.

Очаквано  в  първата  група  (на  преподаватели  и  здравеопазване),  участието  в

домакинска работа надвишава два пъти това на вторите – ръководителите. Идентична е

и ситуацията със свободното време. Колкото по-ниско е участието в платения труд,

толкова по-високо е в неплатен труд и в свободно време. Налага се безпрецедентна
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необходимост  да  се  следи  използваното  време  по  професии.  Това  позволява

задълбоченото познаване на проблема с баланса работа–семейство.

6. Регистрираните мнения сред жените от три възрастови групи – 25-годишни, 44-

годишни  и  64-годишни  (регистрирани  по  време  на  събиране  на  първични  данни),

препотвърждават  констатациите,  направени  при  прегледа  на  вторични  данни  и

нормативни  документи.  Допълнителни  фактори,  оказващи  влияние  върху

структуриране  на  дейностите  в  24  часа,  се  оказват  и  типът  на  населеното  място,  и

доходите.
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. ДЕМОГРАФСКА СТРАТЕГИЯ И ПОЛИТИКИ ЗА

ЗАЕТОСТ И РАВНОПОСТАВЕНОСТ. НАГЛАСИ И ОЦЕНКИ

4. 1. Фактори, оказващи влияние върху репродуктивните нагласи

В проведеното през 2007 г. национално представително изследване „Семейни модели“

–  част  от  проект  на  Макс  Планк  Институт  за  демографски  изследвания

„Взаимоотношения  между  поколенията  и  половете“  [International  Comparative  Panel

Survey „Generation and Gender Survey“ 2007], в България са констатирани важни факти,

свързани с демографското развитие на населението и с типологии на репродуктивните

нагласи на българите. Цитираните данни се отнасят до отговори на 5787 лица, от които

3155  жени  и  2632  мъже.  За  разлика  от  НСИ,  който  изследва  плодовитостта  върху

съвкупност  на  възраст  от  15  до  49  години,  извадката  на  това  проучване  включва

респонденти на възраст 15-35 години. 

Резултатите  показват,  че  младите  хора  в  България  очакват  да  бъдат  изпълнени  три

условия,  за  да се решат да  имат дете:  1)  сигурност  (финансова,  професионална и в

двойката), характерна за групите с по-висок социален статус; 2) подкрепа (от партньора

и  държавата),  изразена  сред  групите  с  по-нисък  социален  статус  и  3)  постигната

кариера,  типична  за  групите  с  по-висок  статус  (вж.  Табл.  29.  Фактори,  оказващи

влияние върху решението да се роди дете – 2007 г.).

За целите на изследването е реализиран факторен анализ. Първото измерение се оказва

доминирано от сигурността (сигурна работа). Наречено „Избягване на несигурността“,

това  измерение  обединява  в  единен  смислов  конструкт  очакванията  за  по-високи

доходи  заедно  с  битови,  поведенчески  и  личностни  измерения  на  сигурността:

„Сигурна  работа“  (89,7%),  „По-добри  битови  условия“  (90,6%),  „Самостоятелно

жилище“ (83,3%), „По-високи доходи“ (85,6%), „По-голямо жилище“ (72,6%), „Работа

с  повече  свободно  време“  (68,0%)  и  особено  важното  условие  „Стабилна  връзка  с

партньора/ката“  (94,3%).  Тук  има  три  важни  наблюдения.  Първо,  финансовото

благополучие  (доходите  и  жилището)  не  е  самостоятелен  фактор  при  мотивите  за

раждане  на  деца  –  то  е  под  общия  знаменател  на  сигурността.  Второ,  стабилните

взаимоотношения  с  партньора  носят  същите  смислови  конотации  като  „Сигурна

работа“. В този смисъл очакването за стабилна връзка е и очакване за сигурност, но

този  път  в  личните  взаимоотношения.  Трето,  данните  регистрират  по-висока

несигурност сред мъжете – за да имат дете, 92,1% от мъжете очакват да имат сигурна
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работа спрямо 87,6% от жените. Именно търсенето на тази „сигурност“ предопределя

късното напускане на дома, избора на съжителството пред брака или тоталния отказ от

каквито и да е устойчиви партньорства. 

Според данните от допълнителния факторен анализ социално-демографският профил

на носителите на „несигурността“ показва, че това са предимно младите мъже до 25

години, хората с по-добро образование и по-високи доходи, живеещите в София и по-

големите градове, българите. Важно е да се отбележи, че по-бедните и нискообразовани

хора  се  чувстват  по-сигурни.  Може да  се  каже,  че  колкото  повече  пространства  за

развитие  се  откриват  пред  личността,  толкова  по-ясни  стават  бариерите  пред  това

развитие.

Вторият по значимост клъстер от условия за раждане на дете, най-общо казано, описва

„Очакванията  за  подкрепа“.  Тук  са  условията  „Материална  помощ от  държавата  за

деца“  (77,7%),  „Помощ от  страна  на  близки  при  отглеждането  на  децата“  (65,8%),

„Разнообразни и достъпни услуги за отглеждане на деца (детски ясли, градини, готова

храна и други)“ (87,5%). 

За разлика от измерението „Избягване на несигурността“ очакванията за подкрепа са

по-високи  сред  жените,  сред  по-малко  образованите  хора,  живеещите  в  малките

населени места, ромите и турците. Единствената прилика с предното измерение е, че

очакванията за подкрепа са отново по-високи сред по-младите. Това е особено важно

по  отношение  на  подкрепящите  политики  за  раждаемостта.  Данните  издигат

хипотезата, че нагласите за „подкрепа“ (включително от страна на държавата) не растат

успоредно с нагласите за раждане на повече деца. С други думи, хората, които раждат и

имат повече деца, обикновено търсят подкрепа. Третата смислова група от условия за

раждане  на  дете  е  под  общия  знаменател  на  „Постигнатата  кариера“.  Тук  водещо

факторно тегло имат твърденията: „За да имам дете трябва да...“, „Вече постигната

кариера“  (53,4%)  и  „Съчетаване  на  кариерата с  отглеждането на  деца“  (68,3%).

Особено важно е,  че  съчетаването  на  кариерата  с  отглеждането на деца корелира с

очакванията за подкрепа (второто измерение). Това означава, че съчетаването на деца и

кариера в голяма степен изисква подкрепа – от партньора, от близки, от държавата под

формата  на  детски  ясли,  градини,  готова  храна  и  други.  Социално-демографският

профил  на  измерението  „Постигната  кариера“  е  почти  идентично  с  „Избягване  на

несигурността“.  Очакванията  за постигане на кариера преди раждането на детето са

характерни предимно за мъжете, живеещите в по-големите градове, образованите и по-

заможните,  българите.  Важен  резултат  е,  че  „Постигната  кариерата“  корелира
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отрицателно с броя родени деца (–0,129) и желани (–0.85) деца. С други думи, тези,

които очакват да направят кариера преди да родят деца, не само имат по-малко на брой

деца, но и не ги желаят. Подобна връзка се регистрира и при фактора „Избягване на

несигурността“.

Професионално развитие

Ориентацията  към  сигурност  (87,1%)  е  водеща  професионална  ценност,  докато

готовността за работа на гъвкаво работно време (61,8%) и работата от вкъщи (посочено

на последно място с 39,8%) са сравнително по-слабо представени. Други ценности със

сравнително  високи  предпочитания  са  „да  дава  признание  и  награда  за  усилията“

(80,1%) и да „има точно описание на задълженията ми“ (79,9%).

В демографския профил на „търсещите сигурност“ изпъкват хората със среден и над

средния социален статус – високо образованите, живеещите в големите градове, хората

със  средно  финансово  благополучие.  Това  са  хората,  пред  които  се  откриват  нови

възможности  и  нова  „несигурност“.  Те  представляват  онази  „трудно  възникваща  и

неустановена  средна  класа,  която  все  още  несигурно  стои  между  неотдавнашния

недоимък и възможния просперитет.  Тези хора се чувстват все още „несигурни“ да

имат повече деца.

Ценностите на гъвкавото работно време са по-високи сред жените и особено жените в

отпуск по майчинство,  както и сред хората със сравнително висок социален статус.

67,4% от жените в сравнение с 55,5% от мъжете биха избрали работа, която им дава

възможност за гъвкаво работно време. По подобен начин 44,3% от жените биха избрали

да работят от вкъщи спрямо 35,0% от мъжете. Именно към тази група е необходимо да

бъдат насочени политики за насърчаване на съчетаването на професионалното развитие

с родителството чрез гъвкаво работно време и работа от вкъщи.

Професионални длъжности

Професионалните длъжности дават още една отправна точка към семейните модели

(вж.  Табл.  30.  Реализиран  и  желан  брой  деца  в  зависимост  от  изпълняваната

професионална  длъжност  в  Приложение.)  Средният  брой  деца  е  най-нисък  сред

ръководните длъжности (0,45 деца) и най-висок сред работещите в селското стопанство

(0,94 деца). Етническото разпределение по професионални длъжности само по себе си е

твърде показателно за социалните контрасти в България. Отчита се взаимодействие на

броя деца с етническия фактор, тъй като мнозинството от работещите в земеделието са

турци, а сред лицата без определено занятие преобладават ромите. Като цяло данните

потвърждават  отрицателната  корелация  между  професионалното  развитие  и
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раждаемостта.  Колкото  повече  младите  хора  са  напреднали  в  професионалната

йерархия, толкова по-малко на брой са родените и желаните деца.

От изключително значение е тук да се анализира и връзката между ценности и култура,

отчетливо видима в крос-културното изследване на проф. Герард Хофстеде и приносът

на  така  наречения  „четири-мерен  модел“  [Hofstede  1980].  В  тази  изследователска

конструкция  се  показват  значими  различия  на  изследваните  феномени  по  четири

направления:  разстояние  до  властта,  избягване  на  несигурността,

индивидуализъм/колективизъм, мъжественост/женственост (вж. Табл. 31. Сравнителен

анализ на различните групи страни по четирите дименсии на Хофстеде в Приложение). 

Първото измерение е „разстояние до властта“ (голямо или малко).  То е дефинирано

като  „степента,  до  която  по-невлиятелните  членове  на  институции  в  една  страна

очакват и приемат, че властта е разпределена неравномерно“. То представлява степента

на социално неравенство в умствената нагласа на хората.

Втората дименсия е „избягване на несигурността“ (силно или слабо). Това е „степента,

до която членовете на една култура се чувстват застрашени от несигурни или непознати

ситуации“.  То отразява нуждата от структури,  социална универсалност и абсолютни

истини.  Хора в общества със силно избягване на несигурността са програмирани да

чувстват, че „всичко различно е опасно“. Обратно, тези в толериращите несигурността

общества са с нагласата, че „всичко различно е интересно“.

Третата  скала,  индивидуализмът  и  неговата  противоположност  –  колективизмът,  се

отнасят до връзките между индивида и социалната му среда. 

Четвъртата  дименсия  е  наречена  мъжко  поведение  на  обществото  с  неговия

противоположен  полюс  –  женско.  Това  е  степента,  до  която  силни  ценности  като

асертивност,  насоченост  към  изпълнение  на  задачи,  постигане  на  успех  и

съревнователност (конкурентост), които почти всички общества асоциират с ролята на

мъжете, има надмощие над „нежни“ ценности като качество на живот, поддържане на

топли лични взаимоотношения,  грижи за слабия и солидарност,  които почти всички

общества асоциират с ролята на жените.

По-късно, през 1987г. Бонд добавя и пета дименсия – дългосрочна срещу краткосрочна

ориентация.  На  дългосрочната  страна  се  откриват  ценности,  ориентирани  към

бъдещето, като пестеливост и устойчивост, които обясняват успеха на така наречените

„азиатски  тигри“  (Япония,  Китай  и  други).  От  краткосрочната  страна  се  открояват

ценности,  ориентирани  по-скоро  към  миналото  и  настоящето,  като  уважение  към

традицията и изпълнение на социалните задължения.
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През 2003 г. у нас е проведено репрезентативно изследване сред 1227 души с методика,

основана  на  модела  на  Хофстеде  –  въпросник  за  изследване  на  ценностите  на

националната култура, основан на проучване на културните различия, включващ пет

дименсии. Всяко измерение представлява континуум между два екстремума и съдържа

по пет твърдения с пет-степенна скала за оценка. 

Стойностите по отделните скали варират от 0 до 100. [Карабельова, Генов, 2004: 8–16].

Съгласно този модел, българското общество се характеризира с: колективизъм, силно

изразено  неравенство  в  силите,  силно  избягване  на  несигурността  в  обществото,

женственост,  краткосрочна  ориентация  (вж.  Табл.  32.  Сравнителен  анализ  на

европейски страни по ценностите на Хофстеде,  резултат от проведеното в България

представително проучване, 2003 г. в Приложение). За да се провери статистическата

зависимост на резултатите, у нас е приложен многофакторен дисперсионен анализ по

пол, възраст и образование на лицата в изследването.

Разстояние  до  властта  (България  се  доближава  до  Италия,  Испания,  Португалия,

Гърция  и  Франция)  –  с  повишаване  на  образованието  в  България  намалява

разстоянието до властта. Подобни са нагласите и на по-младите респонденти – тези до

30-годишна възраст. По-възрастните, които са прекаралите по-голямата част от живота

си в предходния строй на управление, както и по-нискообразованите, изпитват силна

зависимост от властта.

Избягване на несигурността (България се доближава до Германия, Италия, Франция,

Испания и Португалия)  – високият образователен ценз у нас  означава  освен повече

знания и умения, по-стеснен избор на работа поради високите изисквания на индивида,

което пък – усилва страха от неизвестността. 

Индивидуализъм/колективизъм  (България  се  доближава  до  Португалия,  Гърция  и

Испания)  –  по-младите  представители  на  българското  общество  се  открояват  като

индивидуалисти,  за  сметка  на  по-възрастите,  при  които  нагласите  са  крайно

колективистични – „ние“ съзнание. Резултатите по пол показват, че мъжете са по-скоро

индивидуалисти (изпълнение на задължения), а жените – колективистки (отглеждане на

деца и помощ на възрастни хора).

Мъжественост/женственост  (България  се  доближава  до  Испания,  Франция  и

Португалия) – по-високо образованите българи и по-често жените се характеризират с

мъжки тип ценности – амбиции и потребност от превъзходство, обожание на успелите

и други. 
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„Мъжествените“ общества са общества на успеваемостта. В тях както за мъжете, така и

за жените са характерни състезателен дух и амбиция за високи постижения. 

Ориентацията към високи цели и успех е водеща мотивация както в училище, така и в

работата. Насърчават се конкуренцията и дори конфронтациите в името на постигане

на набелязаните цели и резултати. В такива общества се адмирират успелите хора, като

успехът на другите се приема като предизвикателство, а не като причина за завист.

Акцентът в ценностните системи е върху справедливостта – възнаграждение всекиму

според  работата  и  постиженията.  В  противовес  на  това,  в  „женствените“  общества

доминира принципът  на солидарността  – от всекиго според способностите,  всекиму

според потребностите – принцип, добре познат ни от времето на предходния строй на

управление. В такива държави хората симпатизират на по-малко успелите и съчувстват

на  неуспелите.  За  разлика  от  мъжествените  култури,  в  които  конфликтите  се

разрешават в честна битка, в женствените водещи са компромисът и преговорите.

Радикалните  обективни  промени  в  България,  настъпили  след  1989  г.,  поставят

изисквания за трансформация на старите стереотипи на поведение, за преосмисляне на

жизнените  стратегии  и  преструктуриране  на  ценностните  избори.  Културата  според

Хофстеде „се учи, а не се унаследява“ [Хофстеде 2001: 117]. Тя се определя като набор

от базови ценности,  убеждения  и норми,  общоприети  в  обществото  и  споделяни от

всички. 

„Тъй  като  хората  принадлежат  едновременно  към  различни  групи  и  категории,  те

неизбежно  притежават  и  няколко  слоя  умствено  програмиране:  национален  слой,

регионален, разнополов, поколенчески, слой на социалната класа и така нататък.

Умствените  програми  на  различните  нива  не  са  задължително  хармонизирани.  В

съвременното  общество  те  често  влизат  в  частично  противоречие  –  например,

религиозните ценности могат да влязат в конфликт с поколенческите; разнополовите –

с организационните практики. Сблъсъкът на умствени програми в хората затруднява

прогнозирането на тяхното поведение в нова ситуация“ [пак там: 11].

Въпросът тук е каква политика провежда и ще провежда българската държава, за да

посрещне проблемите, които ще станат реалност след 2020 г. Как ще бъде подготвена

българската икономика, за да работи ефективно при намаляващ брой на населението и

стремеж към устойчивост на икономическия растеж, при същевременно подобряване на

жизнения стандарт и изискване на Европа – за поколение на знанието?
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4. 2. Обзор на политиките и практиките по отношение на семейните

модели в България

Активната демографска политика на страната стартира в края на 1967 г. Най-важните

законови и подзаконови нормативни актове от 1967 г. до днес са: Указ за насърчаване

на раждаемостта от 1968 г. с редица изменения и допълнения (понастоящем отменен),

Закон  за  семейните  помощи  за  деца;  Закон  за  лицата  и  семейството,  Закон  за

социалното подпомагане,  Закон за извънбрачните деца и за осиновяването,  Закон за

закрила на детето, Закон за народната просвета, както и правилници за прилагането им,

Семеен кодекс, Кодекс за социално осигуряване, Кодекс на труда.

Осъществяването  на  демографската  политика  е  сред  най-важните  приоритети  на

страните членки на Европейския съюз. На 22 август 2006 г. със свое Решение № 625

Министерският  съвет  приема  Национална  стратегия  за  демографско  развитие  на

Република България (2006–2020 г.) и План за 2006 г. за нейното изпълнение. Основните

елементи на Националната  демографска стратегия са формулирани в  съответствие с

разбиранията за демографска политика на ниво Европейски съюз, изразени в Зелената

книга  на  Европейската  комисия  „Посрещане  на  демографската  промяна:  нова

солидарност  между  поколенията“  и  Съобщенията  в  тази  област  –  „Към  Европа  за

всички възрасти“ 1999 г., „Демографското бъдеще на Европа – от предизвикателство

към възможност“ от 2006 г., „Укрепване на връзките между поколенията“ от 2007 г.,

„Посрещане на социалните нужди в застаряващото общество“ от 2009 г., Заключенията

на  Съвета  от  7  юни  2010  г.  „Активен  живот  на  възрастните  хора“  (Испанско

председателство),  Заключения  на  Съвета  от  6–7  декември  2011  г.  относно

въздействието, което застаряването на работната сила и на населението оказва върху

политиките за заетост (Белгийско председателство), Заключения на Съвета от 17 юни

2011 г.  относно Съвместяване на професионалния и семейния живот в условията на

демографските  промени  (Унгарско  председателство),  Заключения  на  Съвета  от  3

октомври  2011  г.  относно  Овладяване  на  демографските  предизвикателства:

Сътрудничество между институциите на държавите членки по демографските въпроси

и  съвместяването  на  професионалния  и  семейния  живот  —  за  постигане  на

съвместимост  между  кариера  и  семейство  (Полско  председателство).  Отделено  е

внимание  върху  необходимостта  от  отчитане  на  демографските  промени  при

изпълнение на заложените цели в Стратегия „Европа 2020“ за повече работни места и

интелигентен, устойчив растеж.
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Отчетени са и насоките за работа в областта на демографското развитие на населението

в Програмата за действие, приета от Международната конференция за населението и

развитието, проведена в Кайро от 5 до 13 септември 1994 г., както и в Международния

план  на  ООН  за  действие  по  застаряването  от  Мадрид  2002  г.  и  в  Регионалната

стратегия за Европа към него.

„Чрез изпълнението на заложените стратегически цели за демографското развитие на

населението  в  България  до  2030  г.,  могат  да  бъдат  реализирани  Целите  на

хилядолетието,  определени  в  Декларацията  на  ООН  за  хилядолетието,  приета  от

държавни и правителствени ръководители на 189 държави-членки на Организацията на

обединените нации на 8 септември 2000 година в Ню Йорк“ [Национална стратегия за

демографско развитие на Република България 2006–2020 г.: 5].

България  е  една  от  малкото  държави в  Европа  и  първата  между  новите  членки  на

Европейския  съюз,  която  има  разработена  дългосрочна  демографска  стратегия.  В

документа от 2006 г. се казва, че „Основната цел на стратегията е да се акцентира не

просто върху увеличаването на раждаемостта, а върху постигането на високо качество

на  човешкия  капитал,  на  хората  с  тяхното  здравословно  състояние,  образование,

способности и умения“ [Национална стратегия за демографско развитие на Република

България  2006–2020  г.:  38]  Специален  фокус  в  Стратегията  се  поставя  върху

отговорното  родителство,  което  налага  прилагане  на  комплекс  от  политики  за

осигуряване на качествена социална среда, за отглеждане и възпитание на децата. От

изключителна  важност  е  да  се  провери  доколко  така  формулираната  цел  предлага

адекватни условия за изпълнение.

Първият  парадокс,  който  възниква  при  прегледа  на  документи,  е  едновременното

наличие на две програми, които в същността си имат набелязани цели в препокриващи

се периоди:  Национална  стратегия  за  демографско  развитие  на  Република  България

(2006–2020), от една страна, и приета с Протокол № 4 от заседание на Министерския

съвет на 1 февруари 2012 г. – Актуализирана Национална стратегия за демографско

развитие на населението в Република България (2012–2030 г.), „чието изпълнение ще

бъде отчитано след 2012 г.“ В съобщението се казва още, че: „Документът е валиден до

края на: 2030 г.“. Въпросът е дали (2006–2020) след 2012 г. ще бъде отменена, за да

продължи да функционира втората (2012–2030).

Задълбоченият  прочит  на  посочените  документи  довежда  до  втори  важен  въпрос,

възникващ  от  формулирането  на  обекта  на  стратегията  от  2006  г.:  „Обект  на

демографската  стратегия  е  цялото  население  на  Република  България.  Стратегията
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отчита  особеностите  и  специфичните  потребности,  характерни  за  всяка  от  трите

основни фази на човешкия жизнен цикъл (младост, трудоспособна възраст и пенсионна

възраст). Всяка от възрастовите групи заема определено място и изпълнява своя роля,

както  в  социално-икономическите  отношения,  така  и  в  отношенията  между

поколенията“ [Национална стратегия за демографско развитие на Република България

2006–2020 г.:  5].  Така  зададен,  той не отговаря на  целта:  „целта  е  не просто върху

увеличаването на раждаемостта, а върху постигането на високо качество на човешкия

капитал.“ Тоест, налага се необходимост от диференциран подход – както пита Юлиян

Генов „За кой от българите става дума?“ [Генов 2004: 177]. „Защото, ако преди 1989 г.,

като се говореше за някакво обобщено понятие „жени“, имаше смисъл. Но в момента да

говорим за  жените  изобщо,  при  тези  критични  форми на  социално  поляризиране  –

звучи  като  абсурд.  Едно  са  жените  с  образование,  кариера,  реализиращи  се  в

информационната епоха, съвсем друго са лекарските и учителските професии, както и

работническите,  и  радикално  друго  –  неграмотните  жени,  жените  в  зависимост  от

мъже,  от  общност,  от  култура  и  родова  среда“  [Мирчев  2009:  3].  Анализът  на

документи установи фокус именно към третата дефинираната група, което автоматично

поставя под въпрос и обещанието, изтъкнато в Стратегията: „постигането на целите на

Стратегията ще направи възможно постигането на устойчиво икономическо развитие.“ 

Финансови стимули за раждане и отглеждане на дете

Месечни помощи за отглеждане на дете

Детските добавки в годините след 1989 г. стават основен инструмент за диференциация

на доходите на населението във връзка с това дали то има или няма деца. От 1. 02. 1991

г.  размерът  на  детските  добавки  (след  добавянето  на  100  лв.  компенсираща

инфлационна добавка) е 115 лв. за първо, четвърто и следващо дете, 130 лв. за второ и

155 лв.  за  трето дете.  След май 1997 г.  обаче диференциацията  става незначителна:

между 8555 и 8595 лв. (период на свръхинфлация) и се запазва до края 2001 г. (8,55 лв

до 8,95 лв. месечно). В страната (под натиска на Световната банка) е въведен Закон за

семейните помощи за деца, според който не всички, а само по-бедните семейства имат

право  на  детски  добавки,  известни  вече  като  „семейни  помощи за  деца“.  За  да  се

възползват  от  тях  право  имат  семействата,  чиито  доход на  член  от  семейството  не

надхвърля  150  лв.  (за  2002  г.),  и  200  лв.  (за  2003  и  2004  г.).  С  други  думи  за

разглежданите години това са около 95% от българските семейства. Освен това нивото

на „тавана“ се надхвърля още при двама родители със средни заплати и едно дете. Като

друга последица от така въведения праг за получаването на семейни помощи за деца е,
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че една четвърт от заетите, които са част от държавните предприятия, бюджетна сфера

и  други,  са  на  практика  дискриминирани  спрямо  останалите  три  четвърти,  които

работят  в  частния  сектор  и  чиито  размер  на  семейните  доходи  често  трудно  се

определя.  Освен  това  така  наложената  политика  може  да  се  определи  и  като

антинаталистична, тъй като при условията на икономическа криза раждането на първо

и още повече на всяко последващо дете се отлага. По този начин помощите за деца се

получават  преди  всичко  от  многодетни  семейства  с  ниски  доходи,  за  които  са

характерни  и  по-ниското  качество  на  образование  и  социализация.  Тази  негативна

донякъде практика не  може да се  преодолее дори и с  изискването  за задължително

посещаване на училище на децата, за които се получават помощите, тъй като в страната

е налице хроничен недостиг на деца за запазване на паралелки, а така също и на цели

училища.

Размерът  на  „помощите“  се  определя  и  в  зависимост  от  семейното  положение  на

майката.  Следва да се  има предвид,  че  самотните  майки (както  и  на  тези  с  трайни

увреждания)  имат  право  на  „помощи“  в  двоен  размер.  Това  до  голяма  степен

дискреминира омъжените и дори разведените спрямо тези, живеещи на семейни начала

(в свободен брачен съюз).

Според Закона възрастта за получаване на детските добавки нараства до 18 г., а през

2004 г. той е определен до завършване на средното образование. Ежегодно, заедно със

Закона за държавния бюджет, се гласуват и номиналният размер на детските добавки и

„таванът“ на семейния доход. Право да получават тези помощи (след влизането в сила

на Закона за семейни помощи за деца) имат около 75% от децата, но на практика реално

възползвалите се от тях са още по-малко поради редица формални изисквания, които в

повечето случаи са трудно доказуеми. За 2002 г. и 2003 г. дабавките са в размер на 15

лв. месечно, а за 2004 г. – 18 лв. Статистиката сочи, че изменението на относителния

дял на детските добавки (помощи) към средномесечната брутна работна заплата е в

посока  на  намаление,  което  е  почти  двойно  от  1986  г.  до  2004  г.  Сред  основните

причини за това са намалената покупателна способност на средната работна заплата (за

периода  на  прехода),  чувствително  намалена  величина  на  официално  отчетената

работна  заплата  (поради  наличието  на  „неформална“  икономика)  и  увеличаване  на

средната данъчна тежест в брутната заплата (спрямо годините преди прехода).

Политиката на страната в областта на детските добавки би могла да се интерпретира и

посредством  техния  относителен  размер  (в  %)  от  БВП  за  отделните  години.

Статистиката показва, че докато през 1988 г. и 1989 г. те са 1,75% и 1,62% от БВП, то
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през 1999 г. и 2000 г. намаляват на 0,44% и 0,55% от БВП на страната (или намаление

от около 3 пъти).  Така регистрираните данни доказват намаляване на значението на

детските добавки като една от мерките за икономическо подпомагане на семействата с

деца. 

Като цяло ролята на детските добавки до 1990 г. е значителна и тя се основава главно

на  създадените  по-добри  условия  за  отглеждането  на  децата.  В  този  смисъл

значителният размер на добавките допринася за надхвърлянето на двудетния модел в

отделни години. Тази мярка в днешните условия обаче се явява неадекватна.

Майчинство

През 1985 г. отпускът за отглеждане на дете се увеличава на 2 години, като по този

начин се премахва диференциацията. Освен това при отглеждането на дете през третата

му година семейството получава и парична помощ в размер на 10 лв. месечно, както и

възможността за надомна работа (при запазване на постоянната работа) до 6 годишна

възраст на детето. 

В годините след 1990 г. обезщетението за бременност и раждане е диференцирано и

възлиза на 120 дни за първо, четвърто и всяко последващо дете, 150 дни за второ и 180

дни за трето дете. То е в размер на 100% от брутното възнаграждение, като се изисква

минимум 3 месеца трудов стаж и се изплаща 45 дни преди раждането, а останалите

след него. След 2000 г. този вид парично обезщетение е 135 дни за всяко дете. От 2001

г.,  след  изменения  в  Кодекса  на  труда  и  Кодекса  за  задължително  обществено

осигуряване,  платеният  отпуск  за  четвърто  и  следващо дете  намалява  на  6  месеца,

докато за първите три деца той не се променя и е до навършване на 2 години на детето.

Също така се запазва правото на неплатен отпуск до навършване на 3 години на детето.

По отношение на размера на платения отпуск следва да се отбележи, че той възлиза на

една минимална работна заплата, чието изменение през годините е както следва: 100

лв.  (месечно)  за  2002  г.,  110  лв.  за  2003  г.  и  120  лв.  за  2004  г.  В  случаите  на

неосигуреност паричните обезщетения за бременност,  раждане и отглеждане на дете

(до  1  година  на  детето),  предвидени  и  от  Кодекса  за  задължително  обществено

осигуряване и съгласно приетият Закон за семейни помощи за деца, възлизат на 100 лв.

(минималната  заплата).  От 1.  08.  2004 г.  неплатеният отпуск  за отглеждане  на дете

между  2  и  3  години  отпада,  като  на  негово  място  (под  натиска  на  европейските

практики)  се  въвежда  платен  6-месечен  отпуск,  от  който  могат  да  се  възползват  и

двамата родители до навършване на 8 години на детето. Всички тези мерки и промени в

законодателството относно раждането и отглеждането на дете показват трайна, макар и
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плавна  тенденция  за  ограничаване  на  правата  на  майките.  В  подкрепа  на  това

твърдение  следва  да  се  отбележи  и  фактът,  че  общият  размер  на  обезщетенията  за

бременност, раждане и отглеждане на дете спадат над 2 пъти – от 1,02% (1988 г.) и

0,94% (1991 г.) от БВП до 0,47% (за 1999 г.) и 0,37% (2002 г.).

Майчинството към края на 2011 г. е в размер на 410 дни, от които 45 задължително се

вземат преди датата определена за термин. Бащите с най-малко 12 месеца осигуровки

могат да имат 15 дни платено бащинство. Също така бащата може да се възползва от

майчинството  от  шестия  месец  до  навършване  на  една  година  на  детето.  След

навършване на една година майката има право на още една година неплатен отпуск от

работодателя  –  за  първо,  второ  или  трето  дете  и  6  месеца  за  всяко  следващо.  В

случаите,  в  които  майката  има  24  месеца  осигурителен  стаж  преди  раждането,  тя

получава 90% от дневното си брутно възнаграждение в продължение на 12 месеца. При

раждането на второ дете преди навършване на 2 години на първото дете тя взема също

90% от  същото  брутно  възнаграждение.  Ако  второто  дете  е  родено  извън  тези  две

години, се смята брутното възнаграждение за 24 месеца назад. За да се получава това

обезщетение  за  бременност  и  раждане,  детето  трябва  да  е  жител  на  Република

България.  Месечното обезщетение  за  дете  до навършване на 20-годишна възраст  се

дава,  когато  доходът  на  семейството  е  по-малък  от  350  лева  на  член  от  него.

Допълнително  изискване  е  детето  да  не  е  дадено  за  отглеждане  в  дом с  държавна

издръжка, да продължи своето образование, но не повече от 20-годишна възраст и да не

прекъсва образованието си с изключение на случаите, свързани със здравето. Размерът

на тази помощ е 35 лева на месец, а при раждане на близнаци или повече деца – 150%

от сумата за всяко едно от децата. Месечните обезщетения за отглеждане на дете до 1-

годишна възраст се предоставят, ако доходът на член от семейството е по-малък от 350

лева и в случаи, че майката не е социално осигурена и не получава обезщетение за

майчинство и бременност в съответствие със социалното осигуряване и детето не е

оставено за отглеждане в държавна институция. Размерът на обезщетението е 100 лева.

Ако  майката  е  осигурена,  но  ѝ  липсва  необходимият  период,  за  да  получава

обезщетение  за  бременност  и  майчинство,  тя  има  право  на  този  вид  помощи.

Обезщетението  за  отглеждане  на  малко  дете  след  обезщетението  за  бременност  и

раждане е в размер на 240 лева на месец за период от една година. Това се отнася за

първото,  второто  и  третото  дете,  а  за  всяко  следващо  периодът  е  шест  месеца.

Обвързването на отпусканите помощи с дохода всъщност се явяват дискриминационен
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елемент. Насочени към една група от населението, което от своя страна поставя под

въпрос националния характер на програмата. 

Детски стоки и социални услуги

До  1990  г.  редица  стоки,  свързани  с  отглеждането  на  бебета  и  децата  у  нас,  са

субсидирани.  Сред  тях  редица  храни  (адаптирани  млека,  плодово-зеленчукови  и

зърнени храни), облекла, обувки, детски играчки, креватчета, детски колички и други.

Държавата отпуска субсидии и за осигуряването на добри условия за живот на децата

от предучилищна възраст. Това има изключително положителен ефект, особено върху

развитието  на  децата  до  3-годишна  възраст.  Държавата  поема  по-голямата  част  от

цената на услугите, предлагани в детските заведения, като по този начин на родителите

им се налага да заплащат само една незначителна сума. Така през 1989 г. таксите за

детските ясли и домове „Майка и дете“ са 4,47 млн. лв, докато разходите на държавата

само за яслите са над 67 млн. лв. Това показва, че едва 6,7% от разходите за детските

заведения се поемат от родителите. 

Системата от детски градини е предназначена както за първоначална социализация на

децата,  обучението  им  на  навици  за  общуване  с  връстници,  така  и  за  масово,

общодостъпно  решение  на  заетостта  на  техните  родители  (поради  което  работното

време на детските градини в повечето случаи съвпада с обичайното работно време на

повечето професии: от 8 до 18 часа, 5 дена в седмицата). 

Периодът 1990–2009 г. се характеризира с ясно изразена тенденция на намаление на

броя на детските градини и на децата в тях. През 2009 г. в страната функционират 2262

детски градини. В сравнение с 1990 г. броят им намалява с 2328, или с 50,7%, а спрямо

2001 г. намалението е със 987, или с 30,4%. Трайна тенденция на намаление бележи и

броят на децата, записани в детските градини. Децата в детските градини през 2009 г.

са 217,8 хил., или с 85 979 (28,3%) по-малко в сравнение с 1990 г. Към 2009г. за всяко

четвърто дете (25,7%) няма място в детска градина (вж. Табл. 33.  Брой на детските

градини в страната,  деца и обхват в  Приложение).  В крайна сметка препоръката  на

Лисабонската  стратегия за 90% обхват на децата,  навършили 3-годишна възраст,  от

образователни форми, все още не е постигната.

През 2010 г. към Наблюдението на работната сила НСИ включва допълнителен модул

„Съвместяване  на  работа  със  семеен  живот“  с  цел  да  се  получи  статистическа

информация  за:  лицата,  полагащи  грижи  за  гледане  на  деца  или  на  болни,  много

възрастни, хора с увреждания, както и за ограниченията за участие на пазара на труда,

произтичащи от липсата на подходящи услуги за гледане на деца и възрастни; степента
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на гъвкавост на работното време от гледна точка на съвместяването на работата със

семейните  задължения;  използването  на  допълнителен  отпуск  по  майчинство,  на

родителски отпуск или друго прекъсване на работа или намаляване на работното време,

свързани с полагането на грижи за деца.

Според резултатите от изследването броят на икономически неактивните лица на 15-64

години, които се грижат за деца на възраст до 14 навършени години, е 304.4 хил., или

24.1% от всички полагащи грижи за деца от тази възрастова група, като по пол този дял

е значително по-висок при жените – 33,3%, в сравнение с мъжете – 13,2%. 

От всички заети на 15-64 навършени години, които имат поне едно собствено или на

съпруга/съпругата дете до 14 навършени години, живеещо в домакинството, 201.7 хил.,

или 25,6% използват услуги за гледане на деца (детски ясли, детски градини, платени

детегледачки и др.). За преобладаващата част от тези лица – 81,0%, продължителността

на използваните услуги надхвърля 20 часа седмично.

Според резултатите от изследването една четвърт (102.1 хил.) от грижещите се за деца

незаети  лица  на  възраст  15-64  навършени  години  биха  работили  при  наличие  на

подходящи услуги за гледане на деца. От тях 30,5% (31.1 хил.) са мъже и 69,5% (71.0

хил.) – жени. За 20,1% основната причина да не работят е липсата на услуги за гледане

на деца в района, в който живеят, а за 41,8% – неприемливостта да използват наличните

услуги поради високата им цена.

Еднократни помощи

Еднократните  помощи за  раждане  на  дете  са  предвидени  в  законодателството  като

стимул за раждане на дете. За съжаление обаче реално те не изпълняват тази функция

след 1990 г., тъй като техният размер е фиксиран, изразява се в абсолютна сума и не

отразява инфлацията, което впоследствие води до намаляване на реалния ѝ размер. Ако

преди 1990 г.  в Правилника за  прилагане на Указа  за  насърчаване на раждаемостта

(изм. ДВ, бр.  27 от 1975 г.)  всички български граждани при раждане на живо дете,

независимо  дали  са  осигурени  или  не,  получават  еднократна  помощ  в  следните

размери: за първо дете – 100 лева; за второ дете – 200 лева; за трето дете – 250 лева; за

четвърто и всяко следващо дете – по 100 лева. Към 2011 г. са предвидени – за първо

дете – 250 лв.; за второ дете – 600 лв.; за всяко следващо дете – 200 лв.

През 2011 г.  еднократната помощ за отглеждане на близнаци до навършването на 1

година е 2400 лева, или по 1200 лева за всяко дете. Също така от 2009 г. в страната ни

има и еднократна  помощ за  отглеждане на  дете,  до навършване на  една година,  от

майка-студентка  в  размер  на  2880  лева.  Бременните  жени,  чийто  доход  на  член  от
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семейството е по-нисък или равен на дохода от 350 лева, имат право на еднократна

помощ при бременност в размер на 150 лева, когато нямат право на обезщетение за

бременност и раждане по реда на Кодекса за социално осигуряване и живеят постоянно

в  страната.  Един  от  сериозните  проблеми,  съпътстващи  демографските  процеси  в

Република  България,  се  явява  високият  коефициент  на  раждаемост  на  момичета  на

възраст 15-19 години. Високите му стойности се дължат преди всичко на проблемите,

свързани с раждаемостта сред малцинствените етнически групи в нашата страна и по-

точно  на  проблема  с  раждаемостта  сред  ромите.  От своя страна  правителството  на

страната ни засега не предприема качествени мерки за ограничаване на този процес и

това е  видно не  само от статистическите  данни,  но и  от  факта,  че  в  създадените  в

наблюдавания  период  от  1990  г.  до  днес  национални  стратегии  за  демографско

развитие  на  Република  България  няма  политики,  свързани  с  намаляване  на

раждаемостта  сред  малолетните  и  непълнолетните.  Нужно  е  правителството  на

страната  да  предприеме  конкретни  мерки,  свързани  със  създаването  на  закон,

ограничаващ тази раждаемост.

Насърчаване и развитие на семейното планиране

Безплодието е важен обществено значим проблем, който засяга голям брой български

семейства и двойки и рефлектира върху репродуктивната способност на населението у

нас. Според специалисти от центрове за асистирана репродукция „15% от хората във

фертилна възраст имат репродуктивни проблеми“ [Даскалова, М. ,,Медицински център

„Надежда  репродуктив“,  кръгла  маса  на  тема  „Стерилитетът  –  поглед  от  всички

страни“, септември 2011г, Бургас]. Причините за наличието на стерилитет днес, освен

чисто  здравословни,  се  търсят  и  в  отлаганите  раждания  (взето  решение  на  късна

възраст), наличие на стрес в ежедневието, тютюнопушене, наднормено или поднормено

тегло и други социално значими проблеми на съвремието. Затова за оптимизиране на

демографския  прираст  е  необходимо  да  се  акцентира  и  върху  профилактика,

диагностика и лечение на стерилитета. 

През 2009 г. е създаден Фонд „Асистирана репродукция“, който финансира двойки с

репродуктивни  проблеми.  Фондът  е  второстепенен  разпоредител  със  средства  към

Министерство на здравеопазването. Фондът „Асистирана репродукция“ е създаден, за

да финансира двойки с безплодие, лечимо чрез ин витро оплождане, които отговарят на

определени индикации.

През 2011 г. изразходваните средства за дейности по фонда са 14 884 056 лв. (вж. Табл.

34.  Дейност  на  Център  Фонд  за  асистирана  репродукция  в  Приложение.).  Броят  на
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постъпилите заявления от пациенти с репродуктивни проблеми са 3982. Финансираните

през 2011 г. двойки са 3555. По данни на Министерство на здравеопазването през 2011

г. 3395 жени (90% от всички кандидати) са получили финансиране за ин витро. Броят

на родените деца е над 700 срещу 648 за предходната година. Данните показват, че 26–

30% от опитите за ин витро са успешни.  За последните 3 години (2009–2011 г.)  са

родени 1710 деца. 

Фондът финансира до три опита ин витро, като всеки един от тях е на стойност до пет

хиляди лева. Право на помощта имат двойки с репродуктивни проблеми. Клиниките, с

които работи Фондът, са 21.

Периодът след 1991 г. до днес се характеризира с прехода на страната ни към пазарна

икономика,  за  който  са  типични  свободата  на  инициативата  и  плурализма.  Наред с

промените в икономическата и социалната сфера през този период обаче не настъпват

значителни изменения по отношение на инструментите на провежданата демографска

политика,  техните  форми  и  сила  на  въздействие.  С  други  думи  пътят  към  пазарна

икономика и демократично общество е маркиран с указателните табели на предходния

строй,  прокламиращ  проналистична  демографска  политика.  Прегледът  на  мярката

„Финансови стимули за раждане и отглеждане на дете“ за периода до 2011 г. показа, че

в преобладаващата си част заложените „стимули“ съдържат условие за доход – „право

имат семействата и бременните жени със средномесечен доход на член от семейството

за предходните 12 месеца, по-нисък или равен на 350 лв.“. Това автоматично довежда

до извода, че същите са насочени не само към част от населението (в противоречие с

националния характер), но още по-лошо – към възпроизводство на по-ниско доходните

членове  на  обществото,  които  се  характеризират  с  по-ниско  образование  и  са

представители  най-често  на  малцинствените  групи  у  нас.  Така  зададени,  условията

поставят под съмнение очакваните резултати: „Стратегията за демографско развитие e

националният отговор на демографската промяна, пред която е изправена Европа“ –

необходимостта от човешки капитал. 

Притеснителен  е  фактът,  че  в  същия  момент,  във  всички  отчети  (2006–2010г.)  по

изпълнение  на  Национална  стратегия  за  демографско  развитие  на  населението  се

изтъква  напредък.  В  отчета  за  2010  г.  изпълнението  на  Националната  стратегия  за

демографско развитие на Република България (2006–2020 г.), приет с Решение № 588

на Министерския съвет от 01 август 2011 г., се казва така:

„В периода на изпълнение на Националната стратегия за демографско развитие 2006–

2010 г. бяха постигнати следните позитивни резултати:
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1. Намален беше спадът в естествения прираст на населението – от минус 5.6 през

2005 г. до минус 4.6 през 2010 г.

2. Намален беше спадът в общия прираст на населението – от минус 54 333 през 2005

г. до минус 34 652 през 2010 г.

3. Използван беше т.нар. „демографски прозорец“ с възможности за увеличаване на

раждаемостта, с което тоталният коефициент на плодовитост беше увеличен от 1.31

през 2005 г. до 1.57 през 2009 г. и с това се доближи до средните стойности на този

коефициент за Европейския съюз (27) през 2009 г. – 1.60. 

4. Увеличен беше и средният брой родени деца от една жена – от 1.21 през 2005 г. до

1.49 през 2010 г.

5. Нарасна броят на живородените деца – от 71 075 през 2005 г. до 75513 през 2010 г.

6. Нарасна  коефициентът  на  раждаемост  –  от  8.6  промила  през  2005  г.  до  10.0

промила през 2010 г.

7. Нарасна общата плодовитост – от 37.9 промила през 2005 г. до 43.1 промила през

2010 г.

Намалена беше детската смъртност – от 10.4 промила през 2005 г. до 9.4 промила

през 2010 г.“ 

Покачването на раждаемостта е факт, но социодемографският портрет на съвременната

майка  по  данни  от  последното  преброяване  у  нас  е  на  жена,  представител  на

нискодоходните групи, никога не посещавала учебно заведение или с основно и по-

ниско  образование,  представител  на  ромския  или  турски  етнос,  заета  в  домашното

стопанство. Този профил не отговаря на поставените изисквания на времето. Всъщност

единствените мерки, които могат да бъдат отчетени като положителни и които са в

пряка  връзка  с  препоръките  на  ЕС,  са  сравнително  новите  мерки  от  2009  г.  –

еднократна  помощ за  отглеждане  на  дете  до  навършване  на  една  година  от  майка-

студентка  в  размер  на  2880  лева,  както  и  семейното  планиране  чрез  ин  витро

процедури.  Всички  останали  препоръки,  заложени  в  стратегията,  са  неефективни  и

поставят въпрос заявения проналистичен и национален характер.

Съвместяване  на  родителството  с  трудово-професионална

реализация/осигуряване  на  равни  възможности  за  пълноценен  репродуктивен

живот

Преходът  към  пазарна  икономика  довежда  до  радикални  промени  в  условията  за

професионална реализация на жените и във възможностите  за нейното съчетаване с

майчинството  и  семейните  задължения.  Нивото  на  икономическа  активност  на
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българските  жени  е  традиционно  високо.  Липсата  на  опит  в  изграждането  на

нормативна база и практики на съвместяване на семейния и трудов живот довеждат до

това  жените  да  продължават  да  отлагат  раждането  и  отглеждането  на  деца  поради

трудностите и икономическата несигурност, която срещат на пазара на труда. 

„Съчетаването  на  майчинството  с  трудово-професионалната  реализация  на  жената,

заложено в правно-нормативната уредба на страната, не се реализира в пълна степен

поради  липсата  на  съответни  нагласи  у  мъжете  и  жените,  от  една  страна,  и  у

работодателите, от друга, за да се приложи. Недостатъчно ефективен е контролът върху

изпълнението на трудовото законодателство. Не са малко случаите на отказ от наемане

на работа  на  бременни и майки с  малки деца или на  освобождаване от работа  при

настъпването на някои от тези обстоятелства. Под натиска на несигурност на работното

място  част  от  жените  заемат  позиция  на  самоограничения  и  компромиси,  засягащи

личния и семейния им живот още в етапа на предварително договаряне при наемане на

работа.  Особено тревожна е тенденцията  за неизползване  на  предвидените в  закона

права на забрана на извънреден, тежък или нощен труд, както и забраната за работа при

вредни  условия  от  бременните  жени  и  майки  с  деца  до  3  години.  Допускането  на

неблагоприятни  условия  на  труд  рефлектират  върху  репродуктивното  здраве  на

българските жени.“ [Национална стратегия за демографско развитие на населението в

Република България (2012–2030 г.) 2011: 81–82]. 

В Националната стратегия за Националната стратегия за демографско развитие (2006–

2020) за заявени и цели за съвместяване на родителството с трудово-професионалната

реализация. В стратегията най-общо са дефинирани следните: 

Програма  „В  подкрепа  на  майчинството“ –  Схема  по  Оперативна  програма

„Развитие на човешките ресурси“ – „Отново на работа“ – Министерство на труда и

социалната политика и Агенция по заетостта. 

Основна  цел  е  да  осигури  обучение  и  заетост  на  безработни  лица,  регистрирани  в

Дирекции „Бюро по труда“, чрез предоставяне на качествена грижа за отглеждане на

деца от 0 до 3-годишна възраст, от една страна, а от друга – се насърчава заетостта и

професионалното  развитие  на  семейства  с  малки  деца.  С  предимство  се  наемат

безработни лица в предпенсионна възраст, както и лица с образование и квалификация

в сферата  на  здравеопазването,  образованието  и  социалните  дейности.  През  2011 г.

включени  в  заетост  след  преминато  обучение  са  1064  безработни  лица,  като  са

изплатени общо 3 089 796,21 лева. 
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Проблем  на  тази  мярка  отново  се  явява  достъпността:  „Родителите,  явяващи  се

потребители  на  услугата  следва  да  са  наети  по служебно,  трудово правоотношение

и/или  са  самонаети.  Приоритетно  се  разглеждат  и  заявления  на  самотни  родители,

многодетни семейства, родители на деца с увреждания, семейства, в които един или и

двамата родители са с увреждания, семейства с месечен доход до две средни работни

заплати.“. И от тази мярка е трудно да се възползват по-високо образованите българи, с

по-високи  длъжности  в  йерархията,  предполагащи  доход  над  две  средни  работни

заплати. Таргет групата, към която е насочена мярката, отново е на социално-слабите.

В стратегията са залегнали още няколко мерки, но с изключително ниска ефективност: 

Насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни лица – самотни

родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 3-годишна възраст

– чл. 53 от Закон за насърчаване на заетостта.

Законът за насърчаване на заетостта стимулира работодателите да наемат безработни

лица  –  самотни  родители  (осиновители)  и/или  майки  (осиновителки)  с  деца  до  3-

годишна  възраст,  както  и  безработни  майки  с  деца  от  3-  до  5-годишна  възраст,

насочени от поделенията на Агенцията по заетостта. През 2011г. в мярката за самотни

родители и/или майки с деца до 3-годишна възраст са включени 445 лица и са работили

910 безработни средно на месец, а в мярката за майки (осиновителки) с деца от 3- до 5-

годишна възраст – са включени 399 лица и са работили 251 лица средномесечно. Общо

от преференциите са се възползвали 704 работодатели и са изразходвани средства в

общ размер на 1 141.2 хил. лв.

Недостатъчно  използвани  са  възможностите  за  реализиране  на  гъвкави  форми  на

заетост,  непълно  работно  време,  работа  на  половин  длъжност,  надомна  работа,

регламентирани с новите промени в трудовото законодателство:

Гъвкаво работно време. В разпоредбата на чл. 167б (Нов – ДВ, бр. 7 от 2012 г.), ал. 1 от

Кодекса на труда е указано, че при завръщане на работа поради изтичане на отпуск по

чл.  163–167а или поради прекъсване  на  ползването  му,  работникът  или служителят

имат  право  да  предложат  на  работодателя  изменение  на  продължителността  и

разпределението  на работното  му време за определен срок или други изменения на

трудовото правоотношение, които да улеснят завръщането му на работа. Според ал. 2 с

цел да се насърчи по-успешното съвместяване на трудовите и семейните задължения на

работника  или  служителя  работодателят  е  длъжен  да  вземе  под  внимание

предложението по ал. 1, когато съществува такава възможност в предприятието. 
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Работа от разстояние. С допълнение на Кодекса на труда през 2011 г. (ДВ, бр. 33 от

2011  г)  в  раздели  VIIIа  и  VIIIб  са  уредени  нормативно  специфичните  трудови

правоотношения при извършване на надомна работа и на работа от разстояние. 

Практическото изпълнение на подобни практики би изменило в положителна насока

структурата на женската заетост, осъществявана при благоприятни условия на труд и

режими  на  работа.  Това  би  съхранило  и  репродуктивните  възможности,  и  общото

здраве на младите жени, като предпоставка за раждането и отглеждането на деца. Още

един важен момент е наличието на финансови ресурси, необходими за осъществяването

на заложените в Стратегията цели. Отделните министерства, агенции и ведомства при

ежегодното  определяне  на  политиката  си  и  планиране  на  собствения  си  бюджет,  е

необходимо  да  предвиждат  необходимите  средства  и  за  изпълнение  на  целта,

приоритетите,  направленията  и задачите  на  Националната  стратегия  за  демографско

развитие  на  населението,  които  в  чести  случаи  се  оказват  недостатъчни.  При

разглеждането  на  документите  нерядко  се  среща:  „Целта  не  е  изпълнена,  поради

ограничения  бюджетен  ресурс“  [Отчет  за  2010  г.  за  изпълнение  на  Националната

стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012–2030

г.),  2010: 68,133].  Това налага необходимостта  мобилизиране на усилията  на всички

заинтересовани  страни  и  партньори,  най-вече  на  икономическите  субекти  у  нас  за

реализиране  на  демографска  политика.  Разбира  се,  мерките  заложени  в  нея,  е

необходимо пряко да корелират с нуждите на бизнес средите.

4.  3.  Оценка на  мерките  в  националните  стратегии за  демографско

развитие

В проведеното през 2007 г. национално представително изследване „Семейни модели“

–  част  от  проект  на  Макс  Планк  Институт  за  демографски  изследвания

„Взаимоотношения  между  поколенията  и  половете“  [International  Comparative  Panel

Survey  „Generation  and  Gender  Survey“  2007]  е  заложен  и  раздел  за  политиките  за

насърчаване на съчетаването на кариерата с майчинството (вж. Табл. 35.  Оценка на

мерките в Националните стратегии за демографско развитие (2007 г.) в Приложение.).

Първата  група  от  мерки  е  насочена  към  „прякото  подпомагане  на  услугите  за

отглеждане на деца“, което се очаква да стимулира и мотивира ражданията. Тази група

от политики получават най-висока подкрепа.
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На  първо  място  се  очаква  да  има  мерки  за  „по-голям  достъп  до  консултации  за

бременни,  кърмачки,  новородени  и  детско  здравеопазване“  (88,3%),  следвани  от

„плащания на част от таксите за детски градини, както и някои услуги за семействата с

деца“  (88,0%).  Тези  две  мерки  заедно  с  очакванията  за  „откриване  на  нови  детски

градини“ (84,7%) са с по-високи стойности за социално-икономически групи, водени от

хората,  живеещи  в  селата  (89,4%,  медицински  консултации),  и  хората  с  основно

образование (89,6%, такси за детски градини). Особено важно е, че одобрението на тези

три мерки нараства сред реалните потребителки на подобни политики (майките, които

получават  месечни  помощи за  отглеждане  на  дете  до  една  година).  Така  например

препоръката „Държавата да заплаща по-голяма част от таксите за детски градини, както

и някои услуги за семействата с деца“ нараства от 86,7% за хората, които не получават

подкрепа от държавата, до 92,4% за реалните потребители.

Следващите  мерки  могат  да  бъдат  категоризирани  като  „непряко  подпомагане  на

услугите  за  отглеждане  на  деца“.  Тези  очаквания  получават  сравнително  по-ниско

одобрение.  Носителите  на  тези  очаквания  са  по-активните  социални  групи  на

образованите  и  по-заможни  хора.  Такива  мерки  са  преди  всичко  „стимулиране  на

възможността  майките  да  работят  с  намалено  работно  време“  (85,7%),  следвани  от

„развиване на алтернативни услуги за отглеждане на деца (почасово гледане, грижи при

болест)“ (83,2%). Най-ниско одобрение в тази група получават мерките за стимулиране

на  осиновяването  и  приемните  родители  (79,8%).  Одобрението  по  тези  мерки  не

нараства значимо сред реалните потребителки на социални помощи за отглеждане на

дете  до  една  година,  които  са  неосигурени,  т.е.  неработещи  жени  от  по-бедни

семейства.

Третата група от мерки може да бъде описана като „диференциране на подпомагането“.

Тук са изредени политики, които се стремят да целенасочат държавната подкрепа към

специфични активни групи от населението – по-млади и по-образовани хора, от които

се очаква да подобрят качеството на работната сила в България. Но това, изглежда, се

възприема като дискриминиращ подход. По различни причини тези мерки получават

ниско  одобрение  едновременно  от  групите  с  висок  и  нисък  социален  статус.  Така

например ограничаването на подкрепата за раждане от майки само със средно и по-

високо образование спада от 34,4% за хората с висше образование до 11,1% за хората с

основно образование. Особена заплаха от това виждат ромите, сред които одобрението

на  подобни  диференциращи  мерки  намалява  до  10,5%  и  достига  7,0%  за  турците.

Обратно,  стимулирането  на  ражданията  от  майки  само  до  определена  възраст
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(например до 30 години) се подкрепя от ромите (17,9%), но застрашава хората с висше

образование,  сред които одобрението  на  тази  мярка спада  до 13,4%. Подкрепата  за

раждане само на второ дете не се приема нито от ромите (14,6%) (които засега имат

поне по две деца), нито от българите (13,3%), които пък често имат само по едно дете.

Изследването регистрира и неолиберални нагласи – 39,8% от младите хора желаят да се

прекратят всички преки помощи, а ражданията да се стимулират с по-ниски данъци за

родителите – тази група нараства до 46,5% сред хората с висше образование и 43,9%

сред най-високата възрастова група (31-35 години).

Резултатите  от  това  проучване  още  един  път  доказват,  че  за  да  се  възпроизвежда

човешки капитал,  е  необходимо високообразованите,  лицата,  получаващи по-високо

заплащане,  тези  от  високите  йерархични  нива  в  структурите  на  икономическите

субекти,  да  бъдат  стимулирани.  Националните  стратегии,  функциониращи  към

момента, се оценяват от последните като по-скоро неефективни.

4. 4. Добри практики в някои европейски страни

Европейските семейства се намират в период на значителни промени: наблюдавано от

няколко  десетилетия  намаляване  на  раждаемостта  доста  под  прага  на  смяна  на

поколенията (наричано от специалистите по демография „демографска зима“ – когато

коефициентът на плодовитост е под 2,1 бр. деца, родени от една жена), увеличаване на

възрастта, на която жените раждат първото си дете, увеличаване на броя на разделените

семейства,  на  дела  на  самотните  родители  и  на  семействата  без  стабилни  доходи,

увеличаване  на  продължителността  на  живота,  увеличаване  на  броя  на  възрастните

хора в състояние на зависимост, дължащо се най-вече на демографското наследство.

„2014 г. се превръща в Европейска година на семействата и честване на двадесетата

годишнина  на  Международната  година  на  семейството  на  ООН.  Бъдещето  на

обществата  е  в  бъдещите  поколения,  а  те  се  раждат  в  семействата.  Съществува

определящ фактор при вземане на решението за създаване на семейство: надеждата за

по-добро  бъдеще.  Правителствата  са  отговорни  за  надеждата  на  народите,  които

управляват. Това е величието и тежестта на тяхната мисия“ [Nilsson, St., Председател на

Европейския икономически и социален комитет, Брюксел, 4 май 2011 г.].

В становище на специализирана секция  „Заетост,  социални въпроси и  гражданство“

към  Европейския  икономически  и  социален  комитет  относно  „Ролята  на  семейната

политика  в  процеса  на  демографски  промени,  обмен на  най-добри практики  между
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държавите-членки“  от  месец  май  2011  г.  става  ясно,  че  в  целия  Европейския  съюз

съществуват политики, на които държавите членки поставят акцент – върху един или

друг аспект,  или пък политиките са разработени по-скоро като социални,  отколкото

като  семейни.  Това  многообразие  се  обяснява  с  традициите,  потребностите,  със

социалния и дори философския подход, с който се различават страните една от друга,

както впрочем и очакванията на семействата. България е сред държавите, които следват

по-скоро  социална  политика,  такава,  която  цели  повишаване  на  раждаемостта,  а  не

семейна – чиито основополагащ елемент е да се даде възможност на родителите да

отгледат  колкото  деца  искат  и  да  съвместяват  семейните  си  отговорности  с

професионалния и обществения живот.

В  доклада  се  посочват  няколко  европейски  практики  като  добри,  но  изрично  се

уточнява, че за да бъдат изцяло ефективни, предлагането на услуги и механизмите за

подпомагане трябва да съответстват на очакванията на семействата, на родителите и

бъдещите  родители.  Тези  очаквания  могат  да  варират  от  една  страна  в  друга,  в

зависимост  от  националната  култура,  социалните  навици  и  традициите.  Ето  защо

публичните власти следва да избягват идеологемите, а да предлагат механизми, които

реално  дават  възможност  на  хората  да  създадат  семейство,  а  семейството  да  реши

колко деца да отглежда.

В  Скандинавските  страни  е  отделено  специално  внимание  на  равенството  между

бащите  и  майките  както  по  отношение  на  професионалния  им  живот,  така  и  в

изпълнението  на  семейните  задачи  и  още  от  70-те  години  се  прилагат  социално

насочени политики и политики за професионално обучение, позволяващи по-ефективно

съвместяване на професионалния и на семейния живот, както и улесняващи връщането

на  работа  след  родителски  отпуск.  В  основата  на  тези  политики  в  Швеция  са

направените значителни реформи в областта на родителските отпуски, на обществените

услуги,  насочени  към  децата  в  ранна  възраст,  специалното  данъчно  облагане  за

семействата  (премахване  на  съвместното  облагане  след  1971  г.)  и  семейно

законодателство. Прилаганата семейна политика включва три направления: директно

подпомагане на семействата,  помощ за работещите родители под формата на платен

отпуск за отглеждане на дете и поделяне на правата на платен отпуск за отглеждане на

дете  между  бащата  и  майката.  Резултатът  от  това  е  висока  степен  на  заетост  сред

жените, по-активно участие на бащите в отглеждането на децата в ранна възраст, по-

висок коефициент на плодовитост от средния за Европейския съюз и намаляване на

бедността сред децата. Във Финландия през 1988 г. е въведена надбавка за отглеждане
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на децата вкъщи. През 1998 г. в Норвегия е създадена подобна надбавка,  с която се

признава трудът и се предоставят средства на родителите, които отглеждат децата си на

пълен „работен“ ден.

В  Нидерландия  се  акцентира  върху  развитие  на  системата  на  работата  на  непълен

работен ден,  което дава възможност да се отдели повече време на отглеждането на

децата. Възможността за работа на непълен работен ден се използва повече откъдето и

да  било  другаде  от  бащите.  Въпреки  това,  ако  73,2% от  мъжете  работят  на  пълен

работен  ден,  при  жените  този  дял  е  само  45,9%.  Деветнайсет  на  сто  от  бащите

използват възможността си да работят на непълен ден с цел да отглеждане на деца,

което е много повече в сравнение с останалата част на Европа, като при майките този

дял  достига  41%.  Тази  законова  възможност  може да  се  използва  до  осемгодишна

възраст на детето и е придружена от данъчно облекчение в размер на 704 евро месечно.

Отпускът е равен на 26 пъти броя часове седмична работа,  полага се на дете и е с

натрупване. Поради тази причина услугите за отглеждане на дете могат да се използват

на непълен работен ден.

Във Франция семейната политика е с традиции и се характеризира с голяма стабилност

и  последователност,  независимо  от  управляващото  политическо  мнозинство,  и  с

комбинация  от  финансови  надбавки,  справедлив  данъчен  режим  за  семействата,

разпоредби в областта на пенсионните схеми, трудовото право, даващи възможност за

специални платени отпуски, услуги за отглеждане на деца от 0-3 години и безплатна

детска градина след тригодишна възраст. Значимостта ѝ се определя и от това, че тя се

прилага  както  от  държавата,  така  и  от  департаментите  и  градовете,  независимо  от

политическите  тенденции.  Департаментите  и  градовете  допълват  националната

политика чрез редица семейни политики на местно равнище, насочени към системите

за  отглеждане  или  подпомагане  на  семействата.  Целта  на  семейните  надбавки  е  да

компенсират разходите, поемани от семейството за всяко дете, както и да поощряват

многодетните семейства.  Съгласно принципа за универсалност,  те не са обвързани с

условия  за  доходите.  Те  са  предназначени  за  детето  и  това  е,  което  отличава  една

семейна от една социална политика. В резултат на това Франция е една от европейските

страни  с  най-висока  заетост  сред  жените  и  най-висок  коефициент  на  плодовитост.

Въпросът  със  свободния  избор  относно  начина  на  отглеждане  е  съществен  във

френската семейна политика, но за да има свободен избор, трябва преди всичко да има

възможност за избор, тоест достатъчно предлагане на системи за отглеждане на децата.
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В Обединеното  кралство  политиките  са  ефективно  насочени  повече  към  борбата  с

бедността на семействата и децата и по принцип е прието, че държавата не следва да се

меси в индивидуалния избор на живот. Тези политики се вписват в контекст, в който

гъвкавостта на пазара на труда позволява на майките лесно да намерят отново работа и

да се отговори на много разнообразните очаквания на семействата. Коефициентът на

плодовитост  сред  жените,  отдадени  в  по-голяма  степен  на  семейния  живот,  е

приблизително  два  пъти  по-висок  от  този  на  жените,  участващи  активно  в

професионалния живот.

Германия,  която се намира в критично демографско положение, лансира от няколко

години  амбициозна  политика,  която  да  даде  възможност  за  съвместяване  на

професионалния и семейния живот в практически, но също и в духовен аспект, защото

не е добре прието да се работи,  докато се гледат деца.  Въведени са по-разработени

системи  за  гледане  на  деца,  с  по-адаптирано  работно  време,  както  и

четиринадесетмесечен отпуск за отглеждане на дете, платен в размер на две трети от

заплатата. Тези мерки са съпътствани от специални помощи, насочени към борбата с

бедността сред децата, осигурявайки допълнителни доходи.

Предвид настоящото  демографско  положение на  Европейския  съюз е  изключително

важно  да  бъде  определено  въздействието  на  провежданите  политики  в  отделните

страни членки върху равнищата на плодовитост. В цитираното становище са изложени

и възможни сценарии с оглед на демографското развитие с изричното уточнение, че

сценариите  не  са  прогнози,  а  обикновени  хипотези,  които  дават  възможност  за

разработване  на  адаптирани  политики,  за  оздравяване  на  настоящото  положение  и

избягване на най-лошото.

При първия сценарий се предвижда развитие, което съответства на наблюдаваните в

настоящия  момент  тенденции.  Европейският  съюз  запазва  положението,  в  което

коефициентът  на  плодовитост  е  под  прага  на  смяна  на  поколенията  и  което  се

различава от една държава членка спрямо друга, като се наблюдава леко увеличение на

населението  поради  инерцията,  характерна  за  демографската  логика.  При  все  това

увеличението  се  очаква  да  се  стопи в  резултат  на  по-високата  продължителност  на

живот на възрастните хора и положителния миграционен баланс. При тази хипотеза ЕС

ще се изправи пред ситуация на силно застаряване на населението, въпреки приноса на

миграцията,  („структурен“ ефект),  сериозно нарастване на броя на възрастните хора,

наричано  „увеличаването  на  населението  в  напреднала  възраст“  и  възможно

намаляване на активното население, въпреки вероятното увеличаване на пенсионната
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възраст.  В приблизително половината от страните на ЕС се очаква да се наблюдава

намаляване на населението. Това положение предполага да задълбочи демографските

неравенства  между  държавите  членки  и  да  постави  под  въпрос  сближаването  в

Европейския  съюз,  тъй  като  прилаганите  политики  и  исканията  на  населението  в

различните страни ще бъдат много различни заради демографските им особености.

При сценария „катастрофа“ демографската зима се прогнозира да се задълбочава, броят

на  ражданията  да  е  значително  по-малък  от  този  на  смъртните  случаи.  При  тази

хипотеза ще се натрупат много сериозно застаряване (заради много ниска раждаемост),

наполовина под прага на обикновената смяна на поколенията, равнище на плодовитост,

което вече може да бъде констатирано в някои региони на Европейския съюз, и може

би застаряване, дължащо се на увеличената продължителност на живота над 65 г. Това

много  застаряло  общество  може  би  няма  да  има  средствата,  за  да  осигури

финансирането на доходите и необходимите здравни грижи на възрастните хора.

За тези два елемента от сценария „катастрофа“ очакванията са да доведат до емиграция

на младите специалисти, които ще предпочетат да напуснат застаряващия Европейски

съюз в полза на по-предприемчиви страни и тъй като имиграцията показва тенденция

към намаляване, Европа ще става все по-малко привлекателна, защото няма да бъде

достатъчно динамична, ще бъде по-бедна и изправена пред големи трудности, свързани

с  бюджета  и  баланса  на  социалните  фондове.  Резултат  от  подобно  развитие  на

ситуацията  е,  че  Европейският  съюз  ще  представлява  една  много  небалансирана

възрастова пирамида, в която преобладават възрастните хора, а активното население –

силно намаляло и много застаряло.

Положителен сценарий е този, при който се наблюдава демографско обновление, тоест

„демографска пролет“. При тази хипотеза коефициентът на плодовитост се покачва и се

доближава до коефициента на обикновена смяна на поколенията.  Увеличеният брой

раждания стимулира редица икономически сектори.  След това активното население,

което е намалявало, започва отново да нараства и преминава в следващото поколение.

Този демографски динамизъм се изразява в икономически динамизъм, което допринася

за  финансиране  на  системите  за  социална  защита.  Европейският  съюз отново  става

привлекателен за собствените си граждани, които вече не са изкушавани да емигрират,

както и за по-добре образовани имигранти.

В анализирания  документ  са  изведени ключови фактори за  успеха  на  политиките  в

областта на семейството в Европа. Това са:
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Първата  група е  въвеждането  на  мерки,  които  позволяват  съчетаване  на

професионалния и на семейния живот (качествени структури за отглеждане на децата,

по-специално обществени структури за отглеждане на малки деца, мерки за подкрепа

на семействата, които приемат и се грижат за лица в зависимо състояние, гъвкавост в

организацията на работата, специални отпуски), като се знае, че тези разпоредби трябва

да бъдат съобразени с националните условия и да отговарят на очакванията на бащите

и  майките,  както  и  на  потребностите  и  емоционалното,  психологическото  и

физическото развитие на детето.

Втората  група фактори  акцентират  върху  непрекъснатия  характер,  защото  семеен

проект  се  изгражда  в  дългосрочен  план  –  последователност  и  устойчивост  на

провежданите  политики,  независимо  от  политическите  партии  на  власт,  и

универсалност на политиките. Те се ръководят от интереса на детето, независимо от

доходите на семейството. 

Третата група фактори акцентират върху признаване на семейството и на неговата

роля, както и на семейния успех. В съвременното общество успехът се възприема най-

вече като индивидуален и професионален, съществуват обаче други форми на личен

успех,  тоест,  насочени  към  другите  и  общото  благо,  сред  които  семейният  успех,

асоциативният  или  културният  успех,  на  които  следва  да  бъде  отделено  повече

внимание,  по-специално  в средствата  за  масова комуникация.  [Становище на ЕИСК

относно  „Семейство  и  демографско  развитие“,  ОВ С  161  от  13.07.2007  г.,  стр.  66,

параграф 8.15 и становище относно „Укрепване на връзките между поколенията“, ОВ С

120 от 16.05.2008 г., стр. 66, параграф 3.13.] и националните образователни системи.

Редом до семейната  политика  „stricto  sensu“,  две  политики се  очертават като много

важни: политиката за заетостта и политиката за жилищното настаняване [пак там: 66,

параграф 4.6]. Без работа и без жилище е трудно да се ангажираш в изграждането на

семеен проект. За създаването на семейство трябва да е налице поне минимум доверие

в  бъдещето.  Високата  безработица  сред  младите  хора  или  несигурните  трудови

договори могат да имат важни последици върху смяната на поколенията, защото, ако за

отглеждането на децата е необходимо дълго време, подходящата възраст за раждане на

дете  е  кратка.  Причина,  поради  която  следва  да  бъде  отделено  внимание  на

положението на студентите и младите хора, които са родители или имат желание да

станат родители.

Когато семейните политики се изпълняват в продължителен период и отговарят реално

на очакванията на семействата, те имат благоприятни последици върху развитието на
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децата  и  родителите,  хармонията  в  обществения  живот  и  връщането  към  по-висок

коефициент на плодовитост.

В скорошно допитване,  проведено от Световното движение на майките сред 11 000

майки, се посочват много ясно техните искания, а именно:

− на първо място съвместяването на работата със семейния живот;

− второ, признаването от страна на обществото на важността на ролята им на майки;

− трето, необходимостта от повече време за грижи за децата.

„Всички европейци са били или са членове на дадено семейство, независимо от съдбата

или историята на това семейство и независимо от общата тенденция на семействата

през последните десетилетия. Никой не се ражда във вакуум и всички проучвания на

мнението показват, че семейните ценности са все още сред онези, които са начело в

списъка  с  основните  ценности  за  европейските  граждани.  Много  от  политиките,  за

които  решенията  се  вземат  на  европейско  равнище,  имат  пряко  отражение  върху

живота  на  семействата  (свободно  движение  на  хора,  заетост  и  социална  защита,

опазването  на  околната  среда  и  защита  на  потребителите,  определяне  на  данък

добавена стойност върху стоките за най-ранна детска възраст, медийна политика или

образователни програми или културни или социални програми). Затова Европейският

икономически и социален комитет препоръчва семейният аспект да бъде включен във

всички  европейски  политики,  по-конкретно  при  извършване  на  оценки  на

въздействието, които вече са необходими за цялото европейското законодателство, и

включен във всички оценки на съществуващите политики в перспективата на тяхното

преразглеждане.“ [Ролята на семейната политика в процеса на демографски промени,

обмен на най-добри практики между държавите-членки 2011: 15].

4. 5. Изводи

Отнасящи се до нагласите на жените в детеродна възраст към семейни модели:

1. В  изследванията  на  обществените  нагласи  се  изграждат  най-общо  два

социодемографски  портрета  на  жени  в  детеродна  възраст.  Към  първият  образ  се

отнасят представителките с по-високо образование, напредналите в професионалната

йерархия, с по-висок материален статус, живеещите в София и в по-големите градове,

българките.  Вторият  е  в  пълна  противоположност  –  нискообразовани,

нискоквалифицирани  (работници)  или  безработни,  беден  социален  слой,  финансово
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нестабилни, т.е. представителки на ниските подоходни групи, живеещи в по-малките

градове и села, най-често от ромски и турски произход. 

2. За първите (професионално реализираните) е характерно, че за да съчетаят деца

и  кариера,  очакват  подкрепа  от  партньора,  от  близки,  най-вече  от  работодател.

Ценностите на гъвкавото работно време са оценени високо сред тази група жени във

фертилна възраст, особено сред тези от тях, които са в отпуск по майчинство. Силно

положително се приема и възможността за работа от вкъщи, в същите групи.

3. Вторите  (представителките  на  жените  без  квалификация)  в  голяма  степен

изискват  помощ от държавата  под формата на  финансови  стимули,  на  детски  ясли,

градини, готова храна и други.

4.  Професионалните  длъжности дават още една отправна точка  към семейните

модели.  Може  би  с  най-висока  изследователска  тежест.  Като  цяло  данните

потвърждават  отрицателната  корелация  между  професионалното  развитие  и

раждаемостта. Колкото повече младите жени са напреднали в кариерата, толкова по-

малко  на  брой  са  родените  и  желаните  деца.  Етническото  разпределение  по

професионални  длъжности  само  по  себе  си  е  твърде  показателно  за  социалните

контрасти в България. Отчита се взаимодействие на броя деца с етническия фактор –

очаквано  в  полза  на  ромското  и  турското  население.  Тези  резултати  потвърждават

регистрираните при Преброяване на населението 2011.

5. Посочените  констатации  налагат  неотложна  необходимост  от  диференциран

подход при изграждането на демографската политика в страната, също и на политиките

за заетост. 

Отнасящи се до демографската стратегия и политиките за заетост:

6. За периода след 1989 г. са типични свободата на инициативата и плурализма.

Наред с промените в икономическата и социалната сфера през него обаче не настъпват

значителни изменения по отношение на инструментите на провежданата демографска

политика,  техните  форми и сила  на  въздействие.  С други  думи,  пътят  към пазарна

икономика и демократично общество е маркиран с указателните табели на предходния

строй,  прокламиращ  проналистична  демографска  политика.  Прегледът  на  мярката

„Финансови стимули за раждане и отглеждане на дете“ за периода до 2011 г. показва,

че  в  преобладаващата  си  част  заложените  „стимули“  съдържат  условие  за  доход  –

„право  имат  семействата  и  бременните  жени  със  средномесечен  доход  на  член  от

семейството  за  предходните  12  месеца,  по-нисък  или  равен  на  350  лв.“.  Това

автоматично води до извода, че същите са насочени не само към част от населението (в
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противоречие с националния характер), но още по-лошо – към възпроизводство на по-

ниско  доходните  членове  на  обществото,  които  се  характеризират  с  по-ниско

образование  и  са  представители  най-често  на  малцинствените  групи  у  нас.  Така

зададени,  условията  поставят  под  съмнение  очакваните  резултати:  „Стратегията  за

демографско развитие e националният отговор на демографската промяна, пред която е

изправена Европа“ – необходимостта от човешки капитал. Притеснителен е фактът, че

в същият момент, във всички отчети (2006–2010г.), включително и в този за 2010 г. по

изпълнение  на  Национална  стратегия  за  демографско  развитие  на  населението,  се

изтъква напредък. 

7. Един от сериозните проблеми, съпътстващи демографските процеси в България,

се явява високият  коефициент  на раждаемост на  момичета  на  възраст  15-19 години

(основно сред малцинствените етнически групи). Нужно е правителството на страната

да  предприеме  конкретни  мерки,  свързани  със  създаването  на  закон,  ограничаващ

раждаемостта сред малолетните и непълнолетните.

8. Националният характер на действащите политики към момента не е в състояние

да подготви българската икономика за по-ефективна работа при намаляващ брой на

населението и стремеж към устойчивост на икономическия растеж при същевременно

подобряване на жизнения стандарт и изискване на Европа – за поколение на знанието.

Всъщност  единствените  мерки,  които  могат  да  бъдат  отчетени като  положителни и

които са в пряка връзка с препоръките на ЕС, са сравнително новите мерки от 2009 г. –

еднократна  помощ за  отглеждане  на  дете  до  навършване  на  една  година  от  майка-

студентка  в  размер  на  2880  лева,  както  и  семейното  планиране  чрез  ин  витро

процедури. Всички останали мерки, заложени в стратегията, са неефективни.

9. Заявените цели за съвместяване на родителството с трудово-професионалната

реализация в демографската стратегия на страната също бележат неуспех. Проблем и

на тези мерки отново се явява достъпността. Приоритетно се разглеждат заявления на

самотни родители, многодетни семейства, родители на деца с увреждания, семейства, в

които един или и двамата родители са с увреждания, семейства с месечен доход до две

средни работни заплати. Изключено е да се възползват по-високо образованите българи

с  по-високи  длъжности  в  йерархията,  предполагащи  доход  над  две  средни  работни

заплати. Таргет групата, към която са насочени, е отново е на социално-слабите.

10. Недостатъчно използвани са и възможностите за реализиране на гъвкави форми

на  заетост,  непълно  работно  време,  работа  на  половин  длъжност,  надомна  работа,

регламентирани с новите промени в трудовото законодателство. 
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11. Формулирането на една или друга демографска политика се извършва винаги на

основата на определено разбиране за връзката между демографското възпроизводство,

от едно страна, а от друга – развитието на икономическата система и благосъстоянието

на  населението.  Тези  разбирания  невинаги  са  еднакви  сред  различните  слоеве  от

обществото.  Поради това  демографската  политика  на  държавата  в  много  случаи  не

съвпада, дори влиза в противоречие с интересите и желанията на по-големи или по-

малки негови части. Това важи с особена сила в случаите, когато държавата провежда

активна  антинаталистична  политика  или  пронаталистична,  какъвто  е  случаят  в

България. Решение за страната ни може да се потърси в „семейна политика“, за да се

постигне възпроизводство на човешки капитал, отговарящ на изискванията на епохата

на  знанията.  Тя  е  насочена  към  хармонизиране  на  отношенията  между  личността,

семейството и обществото.

12. България е сред държавите в Европа, които следват по-скоро социална политика,

такава, която цели повишаване на раждаемостта, а не семейна – чиито основополагащ

елемент е да се даде възможност на родителите да отгледат колкото деца искат и да

съвместяват семейните си отговорности с професионалния и обществения живот. Като

добри европейски практики могат да бъдат изредени още: заплащане на домашния труд

при отглеждането на деца на пълен 8-часов работен ден (Норвегия); работа на непълен

работен ден и данъчно облекчение в размер на 704 евро месечно до навършване на 8-

годишна  възраст  на  детето  (Нидерландия);  комбинация  от  финансови  надбавки,

справедлив  данъчен  режим  за  семействата,  разпоредби  в  областта  на  пенсионните

схеми, трудовото право, даващи възможност за специални платени отпуски, услуги за

отглеждане на деца от 0-3 години и безплатна детска градина след тригодишна възраст

–  всичко  това  департаментите  и  градовете  допълват  към  националната  политика

(Франция);  гъвкавост на пазара на труда,  позволяваща на майките лесно да намерят

отново  работа  (Обединено  Кралство);  системи  за  гледане  на  деца  с  по-адаптирано

работно време, както и четиринайсетмесечен отпуск за отглеждане на дете, платен в

размер на  две трети от  заплатата,  съпътствани от специални помощи,  осигурявайки

допълнителни доходи (Германия).

13. Гарантирането на баланс между професионалния и семейния живот не е тема,

стояща високо в дневния ред на българската политика.  В резултат на това, въпреки

заявените намерения в различни законодателни рамки и проекти, се регистрира липса

на добри качествени социални услуги, гъвкави схеми за заетост и адекватно ниво на
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„споделено родителство“ в България. Дори да са заявени, нерядко се изтъква финансова

непосилност за изпълнението им.

14.  От изключителна важност е „диференциране на подпомагането“ от страна на

държавата.  Политики,  стремящи  се  да  целенасочат  държавната  подкрепа  към

специфични  активни  групи  от  населението  –  по-образовани  хора  и

висококвалифицирани, от които се очаква да подобрят качеството на работната сила в

България за сметка на редуциране на мерките, които се отнасят до представителите на

противоположния образ. Въпрос за дискриминация може да бъде поставен, колкото и

към  момента.  Наложителна  е  необходимостта  от  създаване  на  закони,  кодекси,

подзаконови и други актове и нормативни документи, които бизнес средите да следват

в изпълнение на дейността в отношенията си със заетите от женски пол във фертилна

възраст – касаещи формите на работно време.

15. За да празнува „демографска пролет“ България, е необходимо да се излиза от

презумпцията,  че  ако  за  отглеждането  на  децата  е  необходимо  дълго  време,

подходящата възраст за раждане на дете е кратка.
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ТЕОРЕТИЧЕН  МОДЕЛ  ЗА  СЪВМЕСТЯВАНЕ  НА  ТРУДОВИЯ  И

СЕМЕЙНИЯ ЖИВОТ

За удовлетворяване на  социалните  потребности  от  съчетаване  на  професионалния  и

семейния живот на жените в детеродна възраст в съвременното общество съществуват

различни възможности. 

Корпоративната социална отговорност (КСО) би била полезна в създаването на модели

между работа и семейство. Развитието на КСО в Европа съответства на разбирането, че

организациите едновременно са отговорни както за постигнатите цели и резултати от

своите  дейности  (в  икономически  и  правен  аспект),  така  и  за  очакванията  на

конкретния човек, общност и обществото като цяло. Създава се усещането обаче, че

границата  между  препоръчителното  и  задължителното  е  размита.  Необходима  е

категоричната  намеса  на  държавата,  от  една  страна  като  създател  на  закони,

механизмите  на  контрол,  както  и  санкциите,  които  се  налагат  при  нарушаване  на

правилата.

Вяра Стоилова в своя статия на тема „Човекът и неговият социален капитал“ казва:

„Обществото създава множество организирани форми на съвместност като проява на

своя институционален ред, за да осигури необходимата интеграция на своите членове.

В  институционалните  стандарти,  които  най-често  са  формулирани  в  закони,  се

предполага да са отразени споделени ценности, норми и морал, механизми за контрол и

санкциониране на нарушителите, чрез които се цели интеграцията на обществото (...)

Наличието  на  доверие  в  ценностите  и  нормите,  които  стоят  в  основата  на

институционалните  стандарти,  е  предпоставка  същите  да  бъдат  възпроизвеждани  и

като  основа  за  „производството“  на  социален  капитал  (...) Елемент  на  обществения

социален  капитал  е  генерализираното  доверие,  като  медиум  за  координиране  на

действията  между  множество  актьори,  като  отношение  към  хора  (по  принцип)  и

институции. Институциите трябва да създават доверие, а не да го очакват на кредит.

Актьорите  им  „дават“  подчинение  –в  смисъл  на  спазване  на  правилата  на

институционалните стандарти. В случая доверието не е персонифицирано, доколкото

не е доверие към конкретни хора (както е в социалните мрежи), а е доверие в начина,

по който се регулират обществено значими дейности,  в рамките на които актьорите

могат  да  удовлетворят  своите  нужди  и  да  натрупват  различни  видове  капитали“

[Стоилова 2012: 214–215].
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Бюджет  на  време  е  адекватен  модел,  който  би  могъл  да  послужи  за  атестация  на

предприетите мерки от страна на държавата.

ТЕОРЕТИЧЕН МОДЕЛ ЗА СЪВМЕСТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ И СЕМЕЙНИЯ

ЖИВОТ

Алгоритъм на Теоретичен модел за съвместяване на трудовия и семейния живот:

1.  Предписване  на  правила  от  страна  на  държавата  при  управление  на

съчетаването на професионалния и семейния живот. Възможности:

– Формулиране на ясна концепция при изграждането на демографската политика на

страната.  Тя  е  основата  и  същевременно  се  явява  правово  и  идеологическо

пространство,  в  чиито  рамки се  формират  програмните  документи  по въпросите  на

раждаемостта  и  поддръжката  на  семейството,  здравето  и  продължителността  на

живота, миграциите и редица други аспекти на демографското развитие. Реализацията е

необходимо  да  предполага  устойчиво  социално-икономическо  развитие,  имайки

предвид факта, че демографските процеси са инерционни, а очакваните резултати от

демографската политика – дългосрочни. 
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–  Определяне  на  най-важни  цели,  задачи  и  приоритети  за  въздействие  върху

демографското развитие предвид изискванията на ЕС за възпроизводство на човешки

капитал. В т.ч.: предприемане на конкретни мерки: 

 ограничаващи  раждаемостта  сред  малолетните  и  непълнолетните  като

алтернатива за редуциране на възпроизводството на по-ниско доходните членове на

обществото, които се характеризират с по-ниско образование и са представители най-

често на малцинствените групи у нас;

 обвързване  на  финансовите  стимули  за  раждане  и  отглеждане  на  дете  със

завършената степен на образование от майката при отпадане на условието за доход и

семейно положение;

 прилагане на диференциран подход в страната по признака тип на населеното

място, базирайки се на достъпността до социални услуги (като детски градини, кухня,

лечебни  заведения  и  други).  Предоставяне  на  възможност  на  местните  власти  да

предложат конкретни мерки, специфични за града/селото;

 майки с  деца  до тригодишна  възраст,  които  имат  желание  да  работят,  да  се

ползват с  предимство при кандидатстване за работа,  тръгвайки от презумпцията,  че

вече са се реализирали в живота и с тях бъдещите пропуснати ползи биха били по-

малко;

 гарантиращи работното място и заплащането за определен период от време –

например  срок  от  една  година,  след  настъпването  на  раждане  и  докато  трае

майчинството; 

  предлагащи различни форми на платена заетост,  съобразена с изпълняваната

длъжност/професия, също за предварително дефиниран период от време, съобразен с

възрастта на детето, но не по-късно от навършването на три години. Сред тях:

Нeпълно работно  време –  една  такава  възможност  може да  се  разработи  по начин,

който  да  отговаря  на  индивидуалните  потребности  и  предпочитания  –  4-часов

(половин) работен ден или редуциран (6-часов) работен ден.

Работа на смени – включване в графици за работа в предпочитана смяна.

Работно време с променливи граници – възможности за  избор на начало и край на

работния ден.

Функционална  гъвкавост,  чрез  която  да  се  постига  съвместяване  на  длъжности  и

работни  места  чрез  преразпределение  на  длъжностни  задължения,  отговорности  и

права. 
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Надомна работа – предвид силното развитие на сектора на услугите, включително и на

занаятчийските, на малките и средните предприятия.

Дистанционна работа – предвид масовото въвеждане на информационните технологии

в бизнеса.

Или: още по-специфична – право да се отсъства от работа през определени часове от

работния ден в рамките на работната седмица или месеца, които да се компенсират с

работа през други дни от работната  седмица или месец.  Пример може да се даде с

нормиране на работното време като в преподавателската професия.

Като  допълнение  към  посочените  политики  за  заетост  първостепенно  значение  би

имало и изграждане, и поддържане на социални инфраструктури като детски градини,

детски кътове/стаи и други, самостоятелно или в сътрудничество с други предприятия/

организации, както и по линията на публично-частното партньорство. Добър пример

към  настоящия  момент  е  изпълнението  на  тази  мярка  в  Германия,  където  за

организации/институции с повече от 250 заети е задължително да създадат подобна

структура. Право на достъп до нея имат не само заетите жени, а и мъжете с деца до

определена възраст. 

Обвързването  на  предприетите  мерки  от  страната  на  държавата  в  партньорство  с

икономическите субекти за майката, с навършването на определена възраст на детето

(до 3 години), спомага за по-бързата ѝ реинтеграция на работното място и редуциране

на възможните пропуснати ползи от страна на работодателя. 

Така зададени,  мерките предполагат немонетарни ползи като мотивация за по-добро

трудово представяне, респективно по-продуктивна работа, ангажираност с развитието

на икономическия субект, които на свой ред могат да генерират в дългосрочен план

сериозни монетарни ефекти за същия.

2. Упражняване на механизми за контрол над икономическите субекти и налагане

на санкции при неспазване

Предписаните  мерки  от  държавата  са  със  задължителен  характер.  Последната  е

необходимо непрестанно да следи за сключени договори с майки с деца до тригодишна

възраст, както и тяхното изпълнение за формата, за която са сключени.

3.  Предоставяне  на  възможности  на  жените  –  при  планиране  или  раждане  и

отглеждане на дете

Жените в детеродна възраст при планиране на бременност или внезапното ѝ настъпване

(най-късно  до  първите  4  месеца  от  бременността)  е  необходимо  да  сключат  с

работодателя допълнително споразумение към трудовия договор за формата на заетост,
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която е най-адекватна предвид изпълняваната от тях длъжност – за работното си време,

след  като  се  върнат  от  майчинство.  Предложението  е  последното  да  не  надвишава

платеният едногодишен отпуск.

4. Атестация на използваните възможности чрез Бюджет на времето

Изграждане  на  уеб-базирана  анкетна  карта  за  използване  на  времето  от  жени  в

детеродна  възраст  през  последното  денонощие.  (Разработена  подробно  в:  Примерна

методика и инструментариум за изследване и анализ на използване на времето сред

жените в детеродна възраст в България.) Мониторингът за използване на времето има

поне две предимства.  От една страна,  оптимизация на работния процес,  целяща по-

висока  производителност,  и  от  друга,  подобряване  на  връзката  работа–семейство.

Данните  се  предоставят  месечно  на  държавата  за  търсене  на  решения  за

извънработното време, от една страна, но още повече за проследяване изпълнението на

предприети мерки и нанасяне на корекции при необходимост.

5. Взимане на допълнителни мерки при несъответствие с планираните резултати

На база получени резултати могат да се вземат решения, от една страна, за повишаване

на производителността на труда и, от друга, още по-важна, – решения за редуциране на

работното време, временно преминаване в друга форма на заетост, произхождащо от

репродуктивни  нагласи  или  грижи  за  деца  в  определена  възраст,  възможности  за

изграждане на територията на институцията на забавачници и други. По този начин и

работното  и  извънработното  време  могат  да  се  удължат  –  социално,  чрез

интензификация на дейността, като за единица време се постига повече или по-високо

качество.
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ПРИМЕРНА  МЕТОДИКА  И  ИНСТРУМЕНТАРИУМ  ЗА

ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВРЕМЕТО СРЕД

ЖЕНИТЕ В ДЕТЕРОДНА ВЪЗРАСТ В БЪЛГАРИЯ

Болшинството от хората днес се оплакват, че не разполагат с достатъчно време. Това е

неоснователен довод, тъй като денонощието е еднакво за всички. В случая се касае за

нещо  друго.  Липсата  на  време  е  симптом  на  неясни  задачи,  лошо  планиране  и

неподредени приоритети от страна на личността.

Ключ към ефективния мениджмънт на времето е умението да се определят приоритети.

Планирането на времето (бюджета) следва да е подчинен и адекватен на приоритетите.

Разходът  на  време  трябва  да  се  фокусира  към високо  приоритетни  задачи.  Опасни

капани  за  приоритетите  са  паниката  и  спешността.  Спешността  тероризира.

Съществува диктат на сроковете над приоритетите.

В литературата по мениджмънт широко се цитира Законът на Парето (известен като

„Правилото  20  на  80“),  който  по  същество  е  критичен  поглед  към  времето  на

мениджъра. Според Парето мениджърите изразходват само 20 процента от времето си

за високо приоритетни задачи. С тези 20 процента от времето се постигат 80 процента

от резултатите. 

Всъщност  изкуството  да  се  управлява  времето  е  изкуството  да  управляваме

собствените  си  приоритети.  Ние  не  можем  да  управляваме  времето,  ние  можем  да

управляваме себе си във времето.  Така  че проблемът „Мениджмънт на времето“ по

същество е проблемът „Самоуправление“. Решението следва да търси, като се тръгне от

личността, през работодателя и се стигне до държавата.

Напоследък  глобалната  мрежа  (Internet)  има  славата  на  най-обещаващият

комуникационен канал. Интернет пространството следва да се приеме и използва като

още едно възможно място за среща между работодателите и служителите и засилването

на връзката по между им с цел подобряване качеството на работното и извънработното

време. Процес, полезен и за двете страни, а оттук и за държавата като завършеност.

Мониторингът  за  използване  на  времето има поне  две  предимства.  От една страна,

оптимизация  на  работния  процес,  целяща  по-висока  производителност,  и  от  друга,

подобряване  на  връзката  на  работа–семейство.  Данните  се  предоставят  месечно  на

държавата  за  търсене  на  решения  за  извънработното  време,  но  още  повече  за

проследяване  изпълнението  на  предприети  мерки  и  нанасяне  на  корекции  при

необходимост. За да се избегне възникващото условие за участие в допитването само на
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част от служителите, решение би могло да се потърси в уеб-базирана анкетна карта,

която прави възможен потока на информация да бъде двупосочен – от работодателите

към  заетите  и  обратно.  Тук  е  мястото  да  се  постави  въпросът  за  предимствата  и

недостатъците  на  виртуалното  пространство  при  провеждане  на  подобен  тип

изследване сред конкретна целева група. 

Положителна черта е ниската цена. Не се изисква финансов бюджет за отпечатване на

анкетната  карта  на хартиен  носител,  заплащане на  асистенти за  логически  оглед на

попълнените карти, кодиране на отворените въпроси (изискващи от респондента със

свои  думи  да  формулира  отговор),  въвеждане  на  информация  и  статистическа

обработка.  Google  Docs  (https://docs.google.com)  предоставя  възможност  това  да  се

случи  безплатно.  Оперативните  езици  за  програмиране  са  български  и  английски.

Въпросите и отговорите се създават на кирилица. Електронното събиране на данните е

условие за динамичност на проекта. Дори да не са налице умения у работодателя за

допълнителна обработка със статистически пакет за анализ на данни (например SPSS,

което  програмата  позволява),  събраната  информация  може  мигновено  да  бъде

обработена от анализиращ софтуер на същия уеб сайт (дори преди да е приключило

изследването, т.е. в актуално време) – в графичен и табличен формат. Още повече, че

програмата  следи  за  попълването  на  всички  задължителни  въпроси  и  правилното

следване на логиката, залегнала в структурата на въпросника. 

Друга  положителна  характеристика  е  възможността  за  непрекъсната  връзка  със

служителите. До служителите, предвидени да участват в изследването, се изпраща линк

чрез електронно писмо – по служебен имейл, който служи за вход в проучването, т.е.

води до програмираната предварително анкетна карта. Важно е писмото да бъде учтиво

и  любезно,  също  –  да  предоставя  информация  за  това  какво  ще  представлява

проучването.  Т.е:  описание  на  типа  информация,  която  се  очаква  служителите  да

предоставят,  както  и  целите,  за  които  ще  се  използва  тя;  продължителност  на

попълване на въпросника – колко време ще отнеме отговарянето на въпросите.

Средната продължителност на въпросника при първоначално попълване отнема до 7

минути,  но  прогнозата  е,  че  при ежедневно потребление  то  ще  се  редуцира  до 3-4

минути. Препоръчително е това да се случва в самото начало на работното време – в

първите  5  минути,  преди  поемане  на  служебните  ангажименти  за  деня.  Така  се

намалява  вероятността  при  попълването  служителите  да  изпитват  несигурност  в

продължителността  или  случването  на  някоя  от  дейностите  от  предходния  ден.  От

изключителна  важност  е  анкетната  карта  да  се  попълва  всеки  ден  –  дори  и  през
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почивните.  Това  би  допълнило  портрета  на  дейности,  извършвани  в  извънработно

време.  Важно  е  информацията  да  се  събира  целогодишно,  предвид  сезонността  на

някои от  дейностите,  които  се  случват във  времето,  както  и цикличността.  Именно

поради това се търси информация за предходното денонощие.

Информацията  би  могла  да  бъде  конфиденциална.  Работодателят  е  необходимо  да

прецени дали е важно за служителите да са сигурни, че данните, които предоставят,

няма да се използват за други цели, както и че участието им в проекта няма да корелира

със заплащането или статуса на заетостта им в края на месеца. Ако институцията е

голяма, т.е. с повече от 250 заети, тогава методът може да се прилага анонимно и да се

търсят  решения  по  заемана  длъжност.  Индивидуалният  подход  от  своя  страна  би

работил  по-добре,  защото  ще  може  да  бъде  съобразен  с  конкретните  нужди  на

личността, което би довело до по-високата ѝ производителност. 

За  да  се  избегне  дублиране  в  участието  на  конкретен  респондент,  най-често  се

използват методи за идентификация на IP-адреса на компютъра, от който е попълнен

формулярът на анкетата, както и достъп до анкетната форма посредством парола. 

Всеки,  който  има  въпроси  или  се  нуждае  от  допълнителни  обяснения,  може  да  ги

изпрати на своя работодател и да получи бърз отговор. Тази гъвкавост позволява да се

отделя достатъчно внимание. 

Като участници служителите виждат въпросите и отговорите – не е нужно да ги помнят

и  могат  да  ги  прочетат  повторно,  ако  е  необходимо.  Преди  да  отговорят  на  всеки

въпрос,  могат  да  мислят,  докато  решат  какъв  отговор да дадат.  Доказано  е,  че  при

отговори на открити въпроси в уеб-базирана анкета участниците дават по-подробна и

разгърната информация, което е основно предимство пред класическата анкетна карта

(стандартен  метод  на  допитване),  където  делът  на  неотговорилите  е  изключително

висок. 

При  уеб-базираната  анкета  има  намаляване  на  влиянието  на  анкетиращия.

Анкетираните в интернет са по-откровени, което намалява изкривяването на данните –

установено е, че анкетираният има по-малка потребност от одобрение. В конкретния

случай – при оценка на използване на времето, това е от изключителна важност. Също

информацията,  която  се  подава  от  служителя,  не  е  ръкописна,  което  още  повече

гарантира анонимността му, ако същата се изисква. Във въпросника е възможно да се

включат изображения,  звук и видео. Важно е анкетната карта да има приятен вид –

свързан с тематика. 
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Хубаво  би  било  да  се  организира  брифинг/среща,  на  която  на  всички  служители  в

компанията да бъде разяснен методът, дори да попълнят информация за вчерашния ден,

за да може още при стартовия си вход да не се затрудняват в отговорите и последните

да бъдат еднозначни, без да таят подозрения. 

Положително  действие  би  било  и  ежемесечно  представяне  на  резултати  от

проучването. Това би стимулирало участниците в процеса на управление на времето.

Също  така  –  да  се  представят  добри  практики  сред  колеги  за  справяне  с

продължителността на конкретна дейност в работно и извънработно време.

Разбира се, заедно с всичко това, изследванията, провеждани в мрежата интернет, имат

и  очевидни  недостатъци.  Те  са  свързани  преди  всичко  с  такава  особеност  като

анонимността на анкетирания, което може да доведе до участие на респонденти извън

целевата  група.  Така  също  отсъствието  на  възможност  респондентът  по  време  на

анкетирането  да  зададе  въпроси  към  анкетиращия  относно  изследването  може  да

доведе до невярно разбиране на някои въпроси или отговори и следователно да доведе

до изкривяване на резултатите. 

Алтернативен вариант на уеб-базираната анкетна карта е и хартиеният въпросник. Но

както беше изтъкнато по-рано, разходите за отпечатване, разпространение, въвеждане

на  информацията  в  електронен  вид  и  обработка  оскъпяват  оценката.  Въпреки  това

процесът може да се случи и с приложение на Windows Office Package – под формат

Excel, където се предоставя възможност за дескриптивна статистика – средни оценки,

средно време на едно анкетирано лице или средно време на едно участващо в дейността

лице.

Изработен модел с професията на учителя и общопрактикуващия лекар

Първо  важно  нещо  е  анкетната  карта  за  използване  на  времето  да  има  своя  ясна

структура. Отговорност на работодателя е да определи елементите на тази структура,

както и размера на всеки един елемент в часове и минути. Второ важно условие е да се

зададат тегла на дейностите. Математическата формула за това е елементарна. Имаме

1440  минути  в  денонощието.  На  1  минута  съответства  14,4%.  След  получаване  на

окончателните  резултати  от  допитването  –  в  зависимост  от  интересуващата  ни

периодичност (месечно, на три месеца и т.н.)  можем да говорим за управление – за

постигане  на  предварително  заложени  критерии  и  най-вече  за  Бюджет  на  време.

Ангажимент на работодателя е да контролира изразходването на време по дейности.

Ако  разходът  на  време  се  разминава  с  определения  бюджет,  нужни  са  съответни
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управленски въздействия. Ефективното управление (оползотворяването) на времето на

персонала изисква решаването на поне следните задачи:

1. Установяване и оразмеряване на продължителността на различните типове дейности,

характерни за длъжността/професията.  За тази цел са нужни специални наблюдения:

събиране на достоверна информация и статистически анализ на дейностите.  Така  се

формират  определени  осреднени  (ориентировъчни)  нормативи  на  различни  нива  –

национално,  институционално,  профилно (по специалности).  Особено важно е всеки

един икономически субект или държавна институция да разработи свои специфични

нормативи, които да търпят развитие.

2. Определяне структурата на работното време на различните типове персонал.

3. Мониторинг и контрол върху разхода на време на персонала. Анализира се балансът

на  времеразходите  –  отношението  между  определената  структура  на  времето

(необходими  времеразходи)  и  реализираните  времеразходи.  По  този  начин  се

установяват  диспропорции  в  структурата  на  времеразходите  и  несъответствия  с

предварително зададената, причините за нерационален разход на време и възможности

за разкриване на неизползвани резерви от време. 

4. Коригиращи въздействия за постоянно рационализиране на разхода на времето на

персонала по длъжности/професии.

Специално  внимание  заслужава  управлението  на  времето  на  самия  работодател.

Нерядко тъкмо той създава примера и предпоставките за хаоса на този важен ресурс, за

нерационално пилеене на време в лабиринта от собствените си задачи (нерегулирани

срещи,  безплодни  съвещания  и  дискусии,  неподредена  документация,  случайни

телефонни  разговори,  потъване  в  несвойствени  или  второстепенни  задачи,  стил  на

изтощителна спешност и т.н.).

Използване на времето може да се разглежда на различни нива – институционално,

екипно, индивидуално. Спираме се на последното от нивата, или първо според нас –

личностно, спрямо професията.  Анкетната карта търси информация за използване на

времето по време на работа и извън – в семейството, правейки опит за оптимизация.

Цел. Проучване  на  времевата  продължителност  на  дейностите,  извършвани  от

учителки  в  начален  курс (1-4  клас)  на  образование,  класни ръководители  –  жени в

детеродна възраст през последното денонощие, в основно училище Х, както и оценка

на удовлетвореността на последните от всяка една от тях. 
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Задачи

1. Да се направи оценка на използването на времето на учителки в начален курс (1-4

клас)  на  образование,  класни  ръководители  –  жени  в  детеродна  възраст  през

последното денонощие, в основно училище Х, по критериите: време за лични грижи (в

т.ч. време за сън, хранене и други лични грижи); време за заетост (в т.ч: дейност срещу

заплащане,  с официални трудови правоотношения (има се предвид основна работа),

дейност  срещу  заплащане,  с  официални  трудови  правоотношения  (има  се  предвид

допълнителна работа), дейности, носещи доход или повишаващи благосъстоянието на

домакинството (тук се включват дейности като работа или помощ в семейния бизнес от

страна на лица, които имат друга основна работа или са учащи; временна или случайна

работа; селскостопанска работа (култури и животни) за собствена консумация и др.);

време за домакинска работа (в т.ч. време за: пазаруване, приготвяне на храна, миене на

чинии, почистване, физически грижи за деца (къпане, преобличане, и други), игри и

занимания с деца, грижа за възрастни или болни членове на домакинството); време за

обучение (в т.ч. аудиторна заетост (учебни часове и лекции), извън аудиторна заетост

(подготовка  в  къщи,  в  библиотека,  консултации  с  преподаватели/учители  и  др.));

свободно време (в т.ч. гледане на телевизия за развлечение (забавни програми, филми и

др.),  „почивка“  (време,  през  което  не  се  извършва  никаква  дейност),  контакти  в

семейството,  поддържане  на  социални  контакти  (разговори  със  съседи,  познати,

приятели,  колеги),  спорт,  туризъм,  посещение  на  природни  забележителности,

разходки,  културни  събития  (театър,  кино,  концерт,  музей,  изложба,  исторически

забележителности  и  др.),  четене  на  художествена  литература,  четене  на  вестници и

списания, посещение на места за развлечение (бар, клуб и други подобни), сърфиране в

интернет  за  развлечение  (социални  контакти,  игри),  гледане  на  телевизия  като

информационен източник, слушане на радио като информационен източник, ползване

на интернет като информационен източник, хоби); време за пътуване (в т.ч. до и от

работа  (общо),  пътувания  за  пазаруване,  пътувания  за  осъществяване  на  социални

контакти,  пътувания,  имащи  за  цел  грижи  за  домакинството).  В  системата  са

предвидени и опции за посочване на други 2 дейности, които са с продължителност

повече от 10 минути, в случаи, че същите не фигурират сред предварително зададените.

Съответният служител е необходимо да ги опише първо като съдържание с текст,  а

след това и като продължителност.

2. Втората важна задача е да се измери удовлетвореността от продължителността на

всяка една от дейностите от същите тези служители,  непосредствено след като са я
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попълнили. 

3. Изведен е и въпрос: „Кои от дейностите извършвате едновременно с други? Така ще

се предотврати възможността сумата от дейностите в денонощието да надхвърли 24

часа  или  делът  на  дейностите  в  общото  разпределение  да  надхвърли  100%.  –

Необходимо е регистриране  на  основната  дейност.  Доказано е,  че ако дейността  не

изисква задълбоченост, едновременните дейности са средство за интензифициране на

време.  Ако  обаче  основната  дейност  изисква  съсредоточаване,  едновременните

дейности разсейват лицето и пречат на основната дейност.

4.  В  системата  е  предвиден  социодемографски  блок,  който  според  нуждите  на

работодателя може да се попълва еднократно (при първо влизане) или ежедневно. За

нуждите на достъп от страна на държавата е препоръчително тази информация да се

въвежда ежедневно. Презумпцията е, че данните са налични и обработени от системата

след всеки един респондент и могат да бъдат анализирани. 

5. Предложението е дотук споменатите блокове с въпроси да се отнасят за всички жени

в  детеродна  възраст,  заети  в  конкретната  институция.  След  като  попълнят

продължителността  на  работното  време  в  основната  си  работа  и  своята

удовлетвореност  от  нея  или  втора  работа,  ако  последната  е  такава,  на  заетите  е

предвидено да се зададе въпрос за изпълнявана длъжност/професия. Разбира се, според

спецификата на последната, следва да се изработи батерия с въпроси, отнасящи се до

изпълнението ѝ.

Пример  за  възможно  най-опростена  структура  на  използване  на  времето  на

учителки в начален курс (1-4 клас) на образование, класни ръководители – жени,

в основно училище Х:

Непосредствена преподавателска заетост ___________минути

Участие в педагогически съвети, оперативки, съвещания ___________минути

Консултации на ученици ___________минути

Самоподготовка и развитие на учителя извън учебните 

часове ___________минути

Контакти с родители (във връзка с успеваемостта на 

ученика, преди/занимания, лично, по телефон, 

посредством електронна поща) ___________минути
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Родителски срещи и консултации на родители ___________минути

Дежурство в училище и изготвяне на доклад 

(главен дежурен/в салона/в коридора или друг) ___________минути

Работа по проекти на училището ___________минути

Участие в мероприятия на класа/общоучилищни ___________минути

Подготовка на тържества (Коледни, начало/край 

на учебната година и други) ___________минути

Целодневно обучение и заетост, свързана с него ___________минути

Кръжоци ___________минути

Лично време (имат се предвид почивки) ___________минути

Съответно, пример за общопрактикуващи лекари жени в медицински център Х

може да бъде:

Личен контакт с пациента (анамнеза и др.) ___________минути

Непреки ангажименти с пациента (задачи по проблеми 

на пациента, изпълнявани в негово отсъствие и др.) ___________минути

Срещи с представители на различни фармацевтични 

компании (представяния на нови медикаменти и др.) ___________минути

Посещения на семинари и симпозиуми, свързани с 

дейността на медицинското лице ___________минути

Запознаване с новости в медицината (прочит на

професионална литература, брошури, бюлетини) ___________минути

Участие в онлайн форуми и обсъждания, свързани 

с дейността на медицинското лице ___________минути

Други служебни дейности (документация и др.) ___________минути

Лично време (имат се предвид почивки) ___________минути

Сумата от дейностите не може да надвишава продължителността на работното време –

4- или 8-часова заетост. След като картата е попълнена, може да се сметне делът на

всяка от дейностите от общото им разпределение.

Метод на формиране на извадката. Изчерпателно, сред всички учителки в начален

курс (1-4 клас) на образование, класни ръководители – жени, в основно училище Х.

Метод на регистрация на информацията. Уеб-базирана анкетна карта. 
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Апробация  на  уеб-базираната  анкетна  карта.  Извършена  е  по  време  на

дълбочинните интервюта сред 63 жени, които са помолени да я попълнят с информация

за  вчерашния  ден.  Също  да  споделят  за  трудности  при  попълването,  пропуски  и

неудобства. Подобни не са споменати.

Демонстрационното  проучване  с  основният  блок  въпроси  (с  изключение  на

спецификата по професии) е изработено и актуално на адрес:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?

formkey=dHNJTUM4YlVCWm5WRUxJbzB5TmItbWc6MQ

Предоставената методика и инструментариум за мониторинг на използване на времето

от конкретна професионална длъжност могат да бъдат приложени като добра практика

в почти всички професии предвид търсените общовалидни оценки на критерии. Също и

на тези от тях, които са по майчинство, за създаване на по-пълен образ. Последните,

разбира  се,  ще  предоставят  информация  единствено  в  общата  част  въпроси  с

изключение на свързаните със заетостта.
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Демонстрационно проучване:

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВРЕМЕТО ПРЕЗ ПОСЛЕДНОТО ДЕНОНОЩИЕ

Моля, попълнете настоящата форма за разпределение на дейностите в рамките на 24-

часов период. Целта на изследването е оптимизация на времето Ви на работното място

и извън него. Попълването ѝ отнема до 5 минути. Когато нанасяте продължителността

на всяка  от дейностите,  е  необходимо да използвате  единствено  и само цифри (т.е.

никакви  съкращения  след  тях),  както  и  да  преобразувате  в  минути.  Например  ако

дадено занимание ви е отнело 2 часа, във формата отбелязвате 120. Необходимо е да

посочите  за  всяка  дейност  продължителност.  Ако  сред  предварително  зададените

дейности не сте извършвали някоя, на оставеното за това място посочвате 0. Ако има

дейност, за която сте отделили повече от 10 минути, а не фигурира във формата, моля

да  я  допълните,  като  я  изпишете  като  съдържание  с  текст  –  на  български  език

(кирилица), и като продължителност по по-горе зададеният формат. След всяка една от

дейностите е необходимо да оцените степента на удовлетвореност от времето, с което

разполагате  за  същата.  Дори  за  дейностите,  които  не  сте  извършвали,  е  важно  да

посочите този факт, какво удовлетворение Ви носи! 

Благодарим Ви за отзивчивостта!!!

Предоставено от Google Документи
Continue »
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ЛИЧНИ ГРИЖИ

Сън *(Обща продължителност в минути.)

Удовлетвореност от времето за сън *
1 2 3 4 5

Напълно неудовлетворен/а Напълно удовлетворен/а

Хранене *(Обща продължителност в минути.)

Удовлетвореност от времето за хранене *
1 2 3 4 5

Напълно неудовлетворен/а Напълно удовлетворен/а

Други лични грижи *(Обща продължителност в минути.)

Удовлетвореност от времето за други лични грижи *
1 2 3 4 5

Напълно неудовлетворен/а Напълно удовлетворен/а

« Назад
 

Напред »

* Задължително

ЗАЕТОСТ
Дейност срещу заплащане, с официални трудови правоотношения (има се предвид

основна работа) *(Обща продължителност в минути.)

Удовлетвореност от продължителността на работния ден в основната работа *
1 2 3 4 5

Напълно неудовлетворен/а Напълно удовлетворен/а

Дейност срещу заплащане, с официални трудови правоотношения (има се предвид

допълнителна работа) *(Обща продължителност в минути.)

Удовлетвореност от продължителността на работния ден в допълнителната 
работа *

1 2 3 4 5

Напълно неудовлетворен/а Напълно удовлетворен/а
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Дейности, носещи доход или повишаващи благосъстоянието на 

домакинството *(Обща продължителност в минути.)

Удовлетвореност от времето за дейности, носещи доход или повишаващи 
благосъстоянието на домакинството *

1 2 3 4 5

Напълно неудовлетворен/а Напълно удовлетворен/а

« Назад
 

Напред »

* Задължително

ДОМАКИНСКА РАБОТА

Пазаруване *(Обща продължителност в минути.)

Удовлетвореност от времето за пазаруване *
1 2 3 4 5

Напълно неудовлетворен/а Напълно удовлетворен/а

Приготвяне на храна *(Обща продължителност в минути.)

Удовлетвореност от времето за приготвяне на храна *
1 2 3 4 5

Напълно неудовлетворен/а Напълно удовлетворен/а

Миене на чинии *(Обща продължителност в минути.)

Удовлетвореност от времето за миене на чинии *
1 2 3 4 5

Напълно неудовлетворен/а Напълно удовлетворен/а

Почистване *(Обща продължителност в минути.)

Удовлетвореност от времето за почистване *
1 2 3 4 5

Напълно неудовлетворен/а Напълно удовлетворен/а
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Физически грижи за деца (къпане, преобличане, и други) *(Обща продължителност 

в минути.)

Удовлетвореност от времето за физически грижи за деца (къпане, преобличане, и 
други) *

1 2 3 4 5

Напълно неудовлетворен/а Напълно удовлетворен/а

Игри и занимания с деца *(Обща продължителност в минути.)

Удовлетвореност от времето за игри и занимания с деца *
1 2 3 4 5

Напълно неудовлетворен/а Напълно удовлетворен/а

Грижа за възрастни или болни членове на домакинството *(Обща продължителност

в минути.)

Удовлетвореност от времето за грижа за възрастни или болни членове на 
домакинството *

1 2 3 4 5

Напълно неудовлетворен/а Напълно удовлетворен/а

« Назад
 

Напред »

* Задължително

ОБУЧЕНИЕ

Аудиторна заетост (учебни часове и лекции) *(Обща продължителност в минути.)

Удовлетвореност от времето за аудиторна заетост (учебни часове и лекции) *
1 2 3 4 5

Напълно неудовлетворен/а Напълно удовлетворен/а
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Извън аудиторна заетост (подготовка в къщи, в библиотека, консултации с 

преподаватели/учители и др.) *(Обща продължителност в минути.)

Удовлетвореност от времето за извънаудиторна заетост (подготовка в къщи, в
библиотека, консултации с преподаватели/учители и др.)*

1 2 3 4 5

Напълно неудовлетворен/а Напълно удовлетворен/а

« Назад
 

Напред »

* Задължително

СВОБОДНО ВРЕМЕ

Гледане на телевизия за развлечение (забавни програми, филми и др.) *(Обща 

продължителност в минути.)

Удовлетвореност от времето за гледане на телевизия за развлечение (забавни 
програми, филми и др.) *

1 2 3 4 5

Напълно неудовлетворен/а Напълно удовлетворен/а

„Почивка“ (време, през което не се извършва никаква дейност) *(Обща 

продължителност в минути.)

Удовлетвореност от времето за „почивка“ (време, през което не се извършва 
никаква дейност) *

1 2 3 4 5

Напълно неудовлетворен/а Напълно удовлетворен/а

Контакти в семейството *(Обща продължителност в минути.)

Удовлетвореност от времето за контакти в семейството *
1 2 3 4 5

Напълно неудовлетворен/а Напълно удовлетворен/а
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Поддържане на социални контакти (разговори със съседи, познати, приятели, 

колеги) *(Обща продължителност в минути.)

Удовлетвореност от времето за поддържане на социални контакти (разговори със 
съседи, познати, приятели, колеги) *

1 2 3 4 5

Напълно неудовлетворен/а Напълно удовлетворен/а

Спорт *(Обща продължителност в минути.)

Удовлетвореност от времето за спорт *
1 2 3 4 5

Напълно неудовлетворен/а Напълно удовлетворен/а

Туризъм, посещение на природни забележителности, разходки *(Обща 

продължителност в минути.)

Удовлетвореност от времето за туризъм, посещение на природни 
забележителности, разходки *

1 2 3 4 5

Напълно неудовлетворен/а Напълно удовлетворен/а

Културни събития (театър, кино, концерт, музей, изложба, исторически 

забележителности и др.) *(Обща продължителност в минути.)

Удовлетвореност от времето за културни събития (театър, кино, концерт, музей, 
изложба, исторически забележителности и др.) *

1 2 3 4 5

Напълно неудовлетворен/а Напълно удовлетворен/а

Четене на художествена литература *(Обща продължителност в минути.)

Удовлетвореност от времето за четене на художествена литература *
1 2 3 4 5

Напълно неудовлетворен/а Напълно удовлетворен/а
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Четене на вестници и списания *(Обща продължителност в минути.)

Удовлетвореност от времето за четене на вестници и списания *
1 2 3 4 5

Напълно неудовлетворен/а Напълно удовлетворен/а

Посещение на места за развлечение (бар, клуб и други подобни) *(Обща 

продължителност в минути.)

Удовлетвореност от времето за посещение на места за развлечение (бар, клуб и 
други подобни) *

1 2 3 4 5

Напълно неудовлетворен/а Напълно удовлетворен/а

Сърфиране в интернет за развлечение (социални контакти, игри) *(Обща 

продължителност в минути.)

Удовлетвореност от времето за сърфиране в интернет за развлечение (социални 
контакти, игри) *

1 2 3 4 5

Напълно неудовлетворен/а Напълно удовлетворен/а

Гледане на телевизия като информационен източник *(Обща продължителност в 

минути.)

Удовлетвореност от времето за гледане на телевизия като информационен 
източник *

1 2 3 4 5

Напълно неудовлетворен/а Напълно удовлетворен/а

Слушане на радио като информационен източник *(Обща продължителност в 

минути.)
Удовлетвореност от времето за слушане на радио като информационен източник *

1 2 3 4 5

Напълно неудовлетворен/а Напълно удовлетворен/а
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Ползване на интернет като информационен източник *(Обща продължителност в 

минути.)

Удовлетвореност от времето за ползване на интернет като информационен 
източник *

1 2 3 4 5

Напълно неудовлетворен/а Напълно удовлетворен/а

Хоби *(Обща продължителност в минути.)

Удовлетвореност от времето за хоби *
1 2 3 4 5

Напълно неудовлетворен/а Напълно удовлетворен/а

« Назад
 

Напред »

* Задължително

ВРЕМЕ ЗА ПЪТУВАНЕ

До и от работа (общо) *(Обща продължителност в минути.)

Удовлетвореност от времето за пътуване до и от работа (общо) *
1 2 3 4 5

Напълно неудовлетворен/а Напълно удовлетворен/а

Пътувания за пазаруване *(Обща продължителност в минути.)

Удовлетвореност от времето за пътувания за пазаруване *
1 2 3 4 5

Напълно неудовлетворен/а Напълно удовлетворен/а

Пътувания за осъществяване на социални контакти *(Обща продължителност в 

минути.)
Удовлетвореност от времето за пътувания за осъществяване на социални 
контакти *

1 2 3 4 5

Напълно неудовлетворен/а Напълно удовлетворен/а
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Пътувания, имащи за цел грижи за домакинството *(Обща продължителност в 

минути.)
Удовлетвореност от времето за пътувания, имащи за цел грижи за 
домакинството *

1 2 3 4 5

Напълно неудовлетворен/а Напълно удовлетворен/а

« Назад
 

Напред »

* Задължително

ДРУГО (МОЛЯ, УТОЧНЕТЕ ДЕЙНОСТ И ВРЕМЕ)

Дейност 1 – съдържание *(Моля опишете дейността)

Дейност 1 – продължителност *(Обща продължителност в минути.)

Удовлетвореност от времето за дейност 1 *
1 2 3 4 5

Напълно неудовлетворен/а Напълно удовлетворен/а

Дейност 2 – съдържание *(Моля опишете дейността)

Дейност 2 – продължителност *(Обща продължителност в минути.)

Удовлетвореност от времето за дейност 2 *
1 2 3 4 5

Напълно неудовлетворен/а Напълно удовлетворен/а
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Кои от дейностите извършвате едновременно с други? *
(Моля, в свободен текст да изпишете всяка двойка дейности, които извършвате заедно с
други.  От изключителна  важност  е  дейността,  която  е  основна,  да  я  посочите  като
първа. Например: шофиране-слушане на радио.)

« Назад
 

Напред »

* Задължително

СОЦИАЛНА ДЕМОГРАФИЯ

Година на раждане *(Моля, запише пълната година на раждане само с цифри, без 

знаци, букви и интервали. Например: 1982) 

Образование *

 Висше или полувисше

 Средно общообразователно

 Средно специално

 Основно

 Начално

 Без завършено начално

 Без образование

Професионална квалификация *

 Специалист

 Работник

 Без квалификация

Статус на заетост *

 Работодател

 Самостоятелно заето лице

 Наето лице в частно предприятие

 Наето лице в държавно предприятие

 Неплатен семеен работник

 Неработещо лице
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Заемана длъжност *(Моля, запишете.) 

Професия *(Моля, запишете.) 

Източници на доход *(Възможен е повече от един отговор. Моля, посочете всяка една 
от опциите валидна за Вас.)

 Работна заплата

 Извън работната заплата

 От предприемачество

 От собственост

 Обезщетения за безработни

 Пенсии

 Стипендии

 Социални помощи

Фактическо семейно положение *

 Лице, живеещо само или в домакинството на родителите си без деца

 Лице, живеещо в брак или съжителство без деца

 Лице, живеещо само или в домакинството на родителите си, чието най-малко дете 
е от 0 до 6-годишна възраст

 Лице, живеещо само или в домакинството на родителите си, чието най-малко дете 
е от 7 до 17-годишна възраст

 Лице, живеещо в брак или съжителство, чието най-малко дете е от 0 до 6-годишна 
възраст

 Лице, живеещо в брак или съжителство, чието най-малко дете е от 7 до 17-годишна
възраст
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Кое от следните твърдения важи за Вашето домакинство? *

 Доходите ни позволяват да покриваме всички свои потребности и да спестяваме 
значителни суми

 Доходите ни позволяват да покриваме всички свои потребности и да спестяваме 
известни суми

 Доходите ни позволяват да покриваме всички свои потребности

 Доходите ни позволяват да покриваме повечето от потребностите си

 Доходите ни позволяват да покриваме основните си потребности

 Доходите не ни позволяват да покриваме основните си потребности

Каква е етническата принадлежност на домакинството Ви? *

 Българска

 Турска

 Ромска

 Смесена

 Друга
Населено място *

 Столица

 Областен град

 Друг град

 Село
« Назад

 
Изпращане
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВЕРИФИКАЦИЯ НА ХИПОТЕЗИТЕ

Изучаването на поставения проблем доведе до следните изводи:

1. Европейският съюз поставя пред страната ни изисквания за постигане на степен

на образованост и заетост сред жените в детеродна възраст у нас, като в същото време

предявява  очаквания  за  повишаване  на  нивата  на  раждаемост.  При едновременното

условие  за  съвместяване  на  родителството  с  трудово-професионалната  реализация.

Степента  на  достигане  на  заложените  към  страната  ни  критерии  в  качествено

отношение в тези области е незадоволителна.

2. Националните  стратегии  и  програми  в  периода  след  1989  г.  имат  слаба

практическа  приложимост  поради  обща  формулировка,  необоснованост  чрез

обективни,  практически  и  научно-обосновани  анализи,  липса  на  дебат  и  воля  за

постигане на консенсус с ключовите институции.

3. Националният  характер  на  действащите  политики  към  момента  (в  частност

мерките за стимулиране на раждаемостта, заетост и равнопоставеност по пол) не е в

състояние да подготви българската икономика за изискванията на съвремието. Налага

се  необходимост  от  диференциран  подход.  Партньори  е  необходимо  да  бъдат

икономическите субекти, а адресант – жената в детеродна възраст.

4. През  призмата  на  Бюджета  на  време  се  извежда  констатацията,  че  ако  при

предходния  строй  името  „жена“  е  безпрецедентно  да  се  използва  като  обединяващ

образ, то днес това е недопустимо. Анализираните резултати от проведени национални

представителни изследвания на Бюджета на време, реализирани в нашата страна през

1988 г., 2001/2002 г. и 2009/2010 г., доказват, че социодемографските фактори, които

най-често  стават  причина  за  социални  трансформации  в  използване  на  времето,  са:

статус на заетост, фактическо семейно положение и занятие (тоест професия). Сред тях

професията  е  факторът  с  най-голяма  тежест  при  „подреждане“  на  останалите

ангажименти в ежедневието. 

5. Основната промяна в структурата на дейностите на жените през 2009/2010 г. в

сравнение със същата група през 1988 г. се състои в засилено участие в обучение днес,
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по-висока  заетост  при  относително  запазване  на  участието  в  неплатен  труд

(домакински грижи) и ограничено свободно време.

6. Преразпределението на времето на жените през 1988 г. на фона на 2009/2010 г.

се осъществява главно между свободното и времето за труд. Обществото продължава

да очаква от тях изпълняването на отредените им по традиция функции, свързани с

домашната работа, отглеждане и възпитание на децата, грижи за болните в семейството

и работа в домашното стопанство. При анализа на Бюджета на времето да се говори за

редуването на труд и липсата на труд, за труд и свободно време има смисъл само при

мъжкото  население.  При  жените  има  смисъл  да  се  говори  за  редуването  на

професионален и домашен труд.

7. Бюджетът на време е социална наука, която предлага възможност да се обяснят

социалните процеси и проблеми, протичащи в обществото, да се направят прогнози и

предложат проекти,  които да послужат в  управлението.  Същите  след това  могат  да

бъдат подложени отново на анализ, да се измери степента на тяхната продуктивност –

тоест да служи и за коректив на предприетите действия. Социологията на Бюджета на

време дава предпоставки за създаване на стратегия за управление на времето, от една

страна,  от  друга  –  регистрира  вече  „управляваното“  време.  Същата  се  налага  като

надежден модел за  планиране и коректив,  в  условията  на търсене на баланс между

работа и семейство, и в отговор на изискванията на Европа.

Всички тези изводи потвърждават и основната изследователска теза: 

Изискванията на ЕС за постигане на висок образователен ценз,  представителство на

жените на високо статусни длъжности, нива на раждаемост и съвместяване на трудовия

и  семейния  живот  поставя  българките  в  детеродна  възраст  пред  приоритизиране  и

преструктуриране  на  дейностите,  изпълнявани  в  ежедневието,  поради  липса  на

адекватни  инструменти,  мерки  и  механизми  (демографски  стратегии  и  политики  за

заетост, и равнопоставеност), изработени в постсоциалистическа България.

Направените  оценки  и констатации  изискват  предприемането  на  съответни мерки и

действия от страна на държавата и изпълнение от страна на работодателите за подкрепа

на работещите жени в детеродна възраст при съчетаването на техния трудов и семеен

живот.
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ПРЕПОРЪКИ

1. Формулиране на ясна концепция при изграждането на демографската политика

на  страната  (в  частност  мерките  за  стимулиране  на  раждаемостта,  заетост  и

равнопоставеност по пол), имаща задължителен за изпълнение характер. 

2. Дългосрочно  планиране  и  реализиране  на  интересите  на  жените  в  детеродна

възраст,  изхождайки  от  презумпцията,  че  те  са  в  основата  на  изпълнение  на

изискванията на ЕС.

3. Определяне  на  най-важни  цели,  задачи  и  приоритети  за  въздействие  върху

демографското развитие, като се има предвид необходимостта за възпроизводство на

човешки капитал. Налагане на диференциран подход.

4. Упражняване на механизми за контрол над икономическите субекти и налагане

на санкции при неспазване.

5. Внедряване на пълна, представителна и достъпна информационна база данни за

използване  на  времето  на  жените  в  детеродна  възраст.  От  една  страна,  това  би

спомогнало  за  оптимизация  на  работния  процес  в  тази  група,  целяща  по-висока

производителност, и от друга, подобряване на връзката работа–семейство.

6. Периодичен научнообоснован анализ на състоянието на Бюджета на време на

жените в детеродна възраст, като база за определяне на политики и стратегии и като

резултат на ефективно управление.

ПРИНОСИ

1. Доказателството  за  връзки  и  взаимодействия  между  базисните  статуси  на

жените във фертилна възраст и величината и структурата на елементите на Бюджета на

време.

2. Посредством проектираното и реализирано емпирично изследване на Бюджета

на времето на жени от три възрастови групи – 25-годишни, 44-годишни и 64-годишни,

е  установено,  че  провеждането  на  дълбочинни  интервюта,  както  и  попълването  на

индивидуална  анкетна  карта  с  малки  извадки  препотвърждава  резултатите  от

национални представителни изследвания.

3. Изготвен теоретичен модел за съвместяване на трудовия и семейния живот.

4. Разработена примерна методика и инструментариум за изследване и анализ на

използване на времето сред жените в детеродна възраст в България.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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ОБОСНОВКА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА КАЧЕСТВЕН МЕТОД ПРИ

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА СОЦИОЛОГИЧЕСКО ЕМПИРИЧНО ПРОУЧВАНЕ 

Успешната  реализация  на  един  проект  предполага  комбинация  от  качествени  и

количествени методи. 

Характеристика Качествени методи Количествени методи
Тип на изследователския 
проблем

Неструктуриран или
слабо структуриран

Структуриран

Основна цел Да разбере мотивите,
възприятията,

предпочитанията,
основанията на

изследваните лица

Да измери
предпочитанията,

намеренията, поведението

Събиране на данни Неструктурирано Структурирано
Основни техники Открити въпроси,

проективни техники,
стимулни материали

Закрити и полузакрити
въпроси

Извадка Непредставителна,
малка

Представителна, голяма

Тип на анализа Логически Статистически
Свобода на изследователя Голяма, изисква се

много творчество
Малка, изисква се

подробно познаване и
точно прилагане на

стандартни методи и
техники

Интерпретация Екстензивна, извършва
се по време на целия

изследователски процес

Фокусирана, извършва се
като отделна фаза на

изследователския процес

Резултат Начално разбиране Препоръка за решения

Запознати  с  факта,  че  с  цел  по-точното  формулиране  на  управленските  и

изследователските  проблеми,  задачи  и  хипотези,  ранжиране  на  приоритетите,

идентифициране на различните насоки на действие се използват и качествени методи

(изследвания),  отговарящи  на  въпроса  „Защо?“.  Основни  техни  представители  са

груповите дискусии и дълбочинните интервюта. Възниква въпросът защо, за да бъде

обрисувана картина с изясняване на въпросите,  които методът БВ само фиксира,  се

спирам  на  дълбочинно  интервю,  а  не  фокус-групова  дискусия?  Решението  да  се

използват или не груповите дискусии обикновено се взема след внимателно претегляне

на силните и слабите му страни в сравнение с дълбочинните интервюта, като се имат

предвид особеностите на конкретния случай.
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Предимства на груповите дискусии:

• Груповият  контекст  на  „всички  в  една  лодка“  е  по-малко  застрашителен  и

обезпокоителен, отколкото този на индивидуалното дълбочинно интервю.

• Опитът или чувствата на един човек карат да се възпламенят тези на друг, което

е добро средство за стимулиране на творчеството.

• Процесът на дискусията разкрива различията между участниците, като по този

начин става възможно да се разбере широк набор от нагласи и образци на поведение за

кратко време.

• Спонтанността в отговорите се окуражава при дискусиите.

• Социалните  и  културните  влияния  върху  нагласите  и  поведението  биват

установявани.

Ограничения на груповите дискусии:

• Могат да възпрепятстват честния обмен на мнения и убеждения и да окуражат

свръхпредставянето на някои участници.

• Поради  отрицателна  реакция  спрямо  модератора  или  обсъжданата  тематика

групата може да „замръзне“.

• Появата на изявен лидер в групата може да накара другите да се оттеглят от

дискусията или да се конформират с неговите мнения.

• Може  да  се  получи  така,  че  хора  с  по-особени  мнения  да  се  побоят  да  ги

споделят и по този начин да не се обхване цялото богатство от мнения.

Груповите  дискусии  не  са  най-подходящият  метод  и  когато  е  нужно  подробно

разбиране на някакъв процес, по-добре е да се използва дълбочинното интервю. Също

така особено съществена черта на дълбочинното интервю е неговата еволюционност.

Интервюерът,  също  както  и  респондентът,  стигайки  до  някакво  заключение,  извод,

съждение, стъпват след това на него и продължават напред.

При провеждането  на  дълбочинните  интервюта  се  спазват  основни  правила,  а

именно:

• разясняване на съдържателната рамка на разговора;

• разясняване на задачата на респондента;

• установяване на доверие у респондента;

• правилно изпълнение на проективните техники.
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ВЪПРОСНИК ЗА НАБИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИ В ДЪЛБОЧИННИ

ИНТЕРВЮТА,

НАСЕЛЕНО МЯСТО гр./с.____________________, ЖЕНИ НА ВЪЗРАСТ 282 г.

1. ОБРАЗОВАНИЕ

(1) Под средно БЛАГОДАРЕТЕ И ПРЕКЪСНЕТЕ!!!

(2) Средно и висше ПРОДЪЛЖЕТЕ!! Попълвате докато се напълни квотата!!!

2. ИКОНОМИЧЕСКИ СТАТУС

(1) Зает ПРОДЪЛЖЕТЕ!!! Попълвате, докато се напълни квотата!!!

(2) Безработен ПРОДЪЛЖЕТЕ!!! Попълвате, докато се напълни квотата!!!

(3) Пенсионер БЛАГОДАРЕТЕ И ПРЕКЪСНЕТЕ!!!

3. КЪМ КОЯ ОТ СЛЕДНИТЕ СОЦИАЛНИ ГРУПИ ПРИНАДЛЕЖИТЕ? 

(1) Работодател (собственик на фирма) 

(2) Мениджър 

(3) Служител 

(4) Работник 

(5) Учащ 

(6) Безработен 

(7) Домакиня 

Имена Телефон

за връзка

Удобно време за среща 

делничен/почивен ден час от....... до.....

2 Навършени 28 години към 2012 г., т.е. към 2009 г.- навършени 25 години.
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ВЪПРОСНИК ЗА НАБИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИ В ДЪЛБОЧИННИ

ИНТЕРВЮТА

 НАСЕЛЕНО МЯСТО гр./с.___________________, ЖЕНИ НА ВЪЗРАСТ 473 г.

1. ОБРАЗОВАНИЕ

(1) Под средно БЛАГОДАРЕТЕ И ПРЕКЪСНЕТЕ!!!

(2) Средно и висше ПРОДЪЛЖЕТЕ!! Попълвате, докато се напълни квотата!!!

2. ИКОНОМИЧЕСКИ СТАТУС

(1) Зает ПРОДЪЛЖЕТЕ!!! Попълвате, докато се напълни квотата!!!

(2) Безработен ПРОДЪЛЖЕТЕ!!! Попълвате, докато се напълни квотата!!!

(3) Пенсионер БЛАГОДАРЕТЕ И ПРЕКЪСНЕТЕ!!!

3. КЪМ КОЯ ОТ СЛЕДНИТЕ СОЦИАЛНИ ГРУПИ ПРИНАДЛЕЖИТЕ? 

(1) Работодател (собственик на фирма) 

(2) Мениджър 

(3) Служител 

(4) Работник 

(5) Учащ 

(6) Безработен 

(7) Домакиня 

Имена Телефон

за връзка

Удобно време за среща 

делничен/почивен ден час от....... до.....

3 Навършени 47 години към 2012 г., т.е. към 2009 г. – навършени 44 години.
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ВЪПРОСНИК ЗА НАБИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИ В ДЪЛБОЧИННИ

ИНТЕРВЮТА

НАСЕЛЕНО МЯСТО гр./с._____________________, ЖЕНИ НА ВЪЗРАСТ   67  4 г.

1. ОБРАЗОВАНИЕ

(1) Под средно БЛАГОДАРЕТЕ И ПРЕКЪСНЕТЕ!!!

(2) Средно и висше ПРОДЪЛЖЕТЕ!! Попълвате, докато се напълни квотата!!!

2. ИКОНОМИЧЕСКИ СТАТУС

(1) Зает БЛАГОДАРЕТЕ И ПРЕКЪСНЕТЕ!!!

(2) Безработен БЛАГОДАРЕТЕ И ПРЕКЪСНЕТЕ!!!

(3) Пенсионер ПРОДЪЛЖЕТЕ!!! Попълвате, докато се напълни квотата!!!

Имена Телефон

за връзка

Удобно време за среща 

делничен/почивен ден час от....... до.....

4 Навършени 67 години към 2012 г., т.е. към 2009 г. – навършени 64 години.
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СЦЕНАРИЙ ЗА ДЪЛБОЧИННО ИНТЕРВЮ 

(25-годишни ЖЕНИ, КЪМ 2009 г., КЪМ 2012 г.– 28-годишни)

1. Представяне  –  възраст,  образование,  социален  и  материален  статус,  тип

населено място, семейно положение.

2. Моля,  опишете  последния  Ваш  делник  и  последния  Ваш  почивен  ден,  като

започнете от събуждането и приключите със заспиването вечер. Имайте предвид, че за

целите на изследването всяка една от дейностите, които извършвате, е еднакво важна за

мен. Искам да Ви обърна внимание, че не е желателно да има времеви пропуски. 

3. Има ли делници, които съществено се отличават от този, който описахте, и в

какво? Същото и за почивните дни. Какво е това, което по никакъв начин не можете да

промените в делника си и в почивния си ден. Защо? А кое е това, което променяте с

най-голяма лекота, без да имате угризения? 

4. Представете си сега един Ваш делник и един Ваш почивен ден след 16 г., когато

ще бъдете на 44 г. Опишете ми какво си представяте. Защо си представяте точно това?

Къде виждате най-големите промени в сравнение с днешния Ви делник и почивен ден.

Доволна ли сте от промяната? Защо? Ако е успешно развитието, времето за какво бихте

жертвали най-лесно и от времето за какво в никакъв случай не бихте се отказали, за да

постигнете успех? Ако си представяте регрес – може ли да обясните причините чрез

Бюджета на времето.

5. Представете си сега един Ваш делник и един Ваш почивен ден след 36 г., когато

ще бъдете на 64 г. Опишете ми какво си представяте. Защо си представяте точно това?

Къде виждате най-големите промени в сравнение с днешния Ви делник и почивен ден.

Доволна ли сте от промяната? Защо? Ако е успешно развитието, времето за какво бихте

жертвали най-лесно и от времето за какво в никакъв случай не бихте се отказали, за да

постигнете успех? Ако си представяте регрес – може ли да обясните причините чрез

Бюджета на времето. 

6. Как бихте конструирали времево идеалния си делник и идеалния почивен ден?
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СЦЕНАРИЙ ЗА ДЪЛБОЧИННО ИНТЕРВЮ

 (44-годишни ЖЕНИ КЪМ 2009 г., КЪМ 2012 г.– 47-годишни)

1. Представяне – възраст, образование, социален и материален статус, тип населено

място, семейно положение.

2. Моля,  опишете  последния  Ваш  делник  и  последния  Ваш  почивен  ден,  като

започнете от събуждането и приключите със заспиването вечер. Имайте предвид, че за

целите на изследването всяка една от дейностите, които извършвате, е еднакво важна за

мен. Искам да Ви обърна внимание, че не е желателно да има времеви пропуски. 

3. Има ли делници,  които съществено  се  отличават  от  този,  който описахте,  и в

какво? Същото и за почивните дни. Какво е това, което по никакъв начин не можете да

промените в делника си и в почивния си ден. Защо? А кое е това, което променяте с

най-голяма лекота, без да имате угризения?

4. Опишете ми сега един Ваш делник и почивен ден отпреди 22 години (когато сте

били  на  25  г.).  Доволна  ли  сте  от  промяната?  Ако  да-защо,  ако  не-защо?  Кои  от

промените  във  Вашия  делник  в  сравнение  с  периода  отпреди  22  г.  отчитате  като

положителни и кои като отрицателни? А в почивния ден? 

5. Представете си сега един Ваш делник и един Ваш почивен ден след 17 г., когато

ще бъдете на 64 г. Опишете ми какво си представяте. Защо си представяте точно това?

Къде виждате най-големите промени в сравнение с днешния Ви делник и почивен ден.

Доволна ли сте от промяната? Защо? Ако е успешно развитието, времето за какво бихте

жертвали най-лесно и от времето за какво в никакъв случай не бихте се отказали, за да

постигнете успех? Ако си представяте регрес – може ли да обясните причините чрез

Бюджета на времето. 

6. Как бихте конструирали времево идеалния си делник и идеалния почивен ден?
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СЦЕНАРИЙ ЗА ДЪЛБОЧИННО ИНТЕРВЮ

(64-годишни ЖЕНИ КЪМ 2009 г., КЪМ 2012 г. – 67-годишни)

1. Представяне  –  възраст,  образование,  социален  и  материален  статус,  тип

населено място, семейно положение.

2. Моля,  опишете  последния  Ваш делник  и последния  Ваш почивен  ден,  като

започнете от събуждането и приключите със заспиването вечер. Имайте предвид, че за

целите на изследването всяка една от дейностите, които извършвате, е еднакво важна за

мен. Искам да Ви обърна внимание, че не е желателно да има времеви пропуски. 

3. Има ли делници, които съществено се отличават от този, който описахте, и в

какво? Същото и за почивните дни. Какво е това, което по никакъв начин не можете да

промените в делника си и в почивния си ден. Защо? А кое е това, което променяте с

най-голяма лекота, без да имате угризения? 

4. Опишете ми сега един Ваш делник и почивен ден отпреди 23 години (когато

сте били на 44 г.). Доволна ли сте от промяната? Ако да-защо, ако не-защо? Кои от

промените  във  Вашия  делник  в  сравнение  с  периода  отпреди  23  г.  отчитате  като

положителни и кои като отрицателни? А в почивния ден? 

5. Представете си сега един Ваш делник и един Ваш почивен ден отпреди 42 г.,

когато сте били на 25 г. Доволна ли сте от промяната? Ако да-защо, ако не-защо? Кои

от промените във Вашия делник в сравнение с периода отпреди 42 г. отчитате като

положителни и кои като отрицателни? А в почивния ден? 

6. Как би конструирала времево идеалния си делник и идеалния почивен ден?
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АНКЕТНА КАРТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВРЕМЕТО

(25-годишни ЖЕНИ КЪМ 2009 г., КЪМ 2012 г.– 28-годишни)
Карта: 28 годишни към 2012 (25 годишни към 2009)

Дейности

Разпределение в 
часове за 

последното 
денонощие - 
делничен ден

Разпределение в 
часове за 

последният 
почивен ден 

(събота/неделя)

делничен 
ден

почивен 
ден

делничен 
ден

почивен 
ден

сън
хранене
лични грижи, тоалет

дейност срещу заплащане, с официални трудови правоотношения (има се 
предвид основна работа) 
дейност срещу заплащане, с официални трудови правоотношения (има се 
предвид допълнителна работа)
дейност срещу заплащане, без официални трудови правоотношения (има 
се предвид неформална заетост)
дейности, носещи доход или повишаващи благосъстоянието на
домакинството (тук се включват дейности като работа или помощ в
семейния бизнес от страна на лица, които имат друга основна работа
или са учащи; работа на частни лица срещу заплащане; временна или
случайна работа; събиране на вторични суровини; просия; дейности по
поддържане на домакинството извършвани за други лица срещу
заплащане и др.)

пазаруване
приготвяне на храна
миене на чинии
почистване
физически грижи за деца (къпане, преобличане, и други)
игри и занимания с деца
грижа за възрастни или болни членове на домакинството

аудиторна заетост (учебни часове и лекции)
извън аудиторна заетост (подготовка в къщи, в библиотека, консултации
с преподаватели/учители и др.)

гледане на телевизия за развлечение (забавни програми, филми и др.)
„почивка” (време, през което не се извършва никаква дейност)
контакти в семейството
поддържане на социални контакти (разговори със съседи, познати,
приятели, колеги)
спорт
туризъм, посещение на природни забележителности, разходки
културни събития (театър, кино, концерт, музей, изложба, исторически
забележителности и др.)
четене на художествена литература
четене на вестници и списания
посещение на места за развлечение (бар, клуб и други подобни)
сърфиране в интернет за развлечение (социални контакти, игри)
гледане на телевизия като информационен източник
слушане на радио като информационен източник
ползване на интернет като информационен източник
хоби

до и от работа (общо)
пътувания за пазаруване
пътувания за осъществяване на социални контакти
пътувания имащи за цел грижи за домакинството

ОБЩО 24 часа 24 часа 24 часа 24 часа 24 часа 24 часа

СОЦИАЛНА ДЕМОГРАФИЯ
Населено място:
(1) Столица
(2) Областен град (Моля, посочете) ______________
(3) Друг град (Моля, посочете)______________
(4) Село (Моля, посочете)______________
Образование
(1) Средно
(2) Висше
Икономически статус

(3) Пенсионер

1.5. Свободно време

1.4. Обучение

1.6. Време за пътуване

1.7. Друго (моля, уточнете дейност и време)

(1) Зает (оградете: (1) Работодател (собственик на фирма),  (2) Мениджър, (3) Служител,  (4) Работник))
(2) Безработен (оградете: (1) Безработен, (2) Домакиня, (3) Учащ)

днес на 44г. на 64г.

1.1. Лични грижи

1.2. Заетост

1.3. Домакинска работа
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АНКЕТНА КАРТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВРЕМЕТО 

(44-годишни ЖЕНИ КЪМ 2009 г., КЪМ 2012 г.– 47-годишни)
Карта: 47 годишни към 2012 (44 годишни към 2009)

Дейности

Разпределение в 
часове за 

последното 
денонощие - 
делничен ден

Разпределение в 
часове за 

последният 
почивен ден 

(събота/неделя)

делничен 
ден

почивен 
ден

делничен 
ден

почивен 
ден

сън
хранене
лични грижи, тоалет

дейност срещу заплащане, с официални трудови правоотношения (има 
се предвид основна работа) 
дейност срещу заплащане, с официални трудови правоотношения (има 
се предвид допълнителна работа)
дейност срещу заплащане, без официални трудови правоотношения 
(има се предвид неформална заетост)
дейности, носещи доход или повишаващи благосъстоянието на
домакинството (тук се включват дейности като работа или помощ в
семейния бизнес от страна на лица, които имат друга основна работа
или са учащи; работа на частни лица срещу заплащане; временна или
случайна работа; събиране на вторични суровини; просия; дейности по
поддържане на домакинството извършвани за други лица срещу
заплащане и др.)

пазаруване
приготвяне на храна
миене на чинии
почистване
физически грижи за деца (къпане, преобличане, и други)
игри и занимания с деца
грижа за възрастни или болни членове на домакинството

аудиторна заетост (учебни часове и лекции)
извън аудиторна заетост (подготовка в къщи, в библиотека,
консултации с преподаватели/учители и др.)

гледане на телевизия за развлечение (забавни програми, филми и др.)
„почивка” (време, през което не се извършва никаква дейност)
контакти в семейството
поддържане на социални контакти (разговори със съседи, познати,
приятели, колеги)
спорт
туризъм, посещение на природни забележителности, разходки
културни събития (театър, кино, концерт, музей, изложба, исторически
забележителности и др.)
четене на художествена литература
четене на вестници и списания
посещение на места за развлечение (бар, клуб и други подобни)
сърфиране в интернет за развлечение (социални контакти, игри)
гледане на телевизия като информационен източник
слушане на радио като информационен източник
ползване на интернет като информационен източник
хоби

до и от работа (общо)
пътувания за пазаруване
пътувания за осъществяване на социални контакти
пътувания имащи за цел грижи за домакинството

ОБЩО 24 часа 24 часа 24 часа 24 часа 24 часа 24 часа

СОЦИАЛНА ДЕМОГРАФИЯ
Населено място:
(1) Столица
(2) Областен град (Моля, посочете) ______________
(3) Друг град (Моля, посочете)______________
(4) Село (Моля, посочете)______________
Образование
(1) Средно
(2) Висше
Икономически статус

(3) Пенсионер

1.4. Обучение

1.5. Свободно време

1.6. Време за пътуване

1.7. Друго (моля, уточнете дейност и време)

(1) Зает (оградете: (1) Работодател (собственик на фирма),  (2) Мениджър, (3) Служител,  (4) Работник))
(2) Безработен (оградете: (1) Безработен, (2) Домакиня, (3) Учащ)

днес на 25г. на 64г.

1.1. Лични грижи

1.2. Заетост

1.3. Домакинска работа
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АНКЕТНА КАРТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВРЕМЕТО

(64-годишни ЖЕНИ КЪМ 2009 г., КЪМ 2012 г. – 67-годишни)

Карта: 67 годишникъм 2012 (64 годишни към 2009)

Дейности

Разпределение в 
часове за 

последното 
денонощие - 
делничен ден

Разпределение в 
часове за 

последният 
почивен ден 

(събота/неделя)

делничен 
ден

почивен 
ден

делничен 
ден

почивен 
ден

сън
хранене
лични грижи, тоалет

дейност срещу заплащане, с официални трудови правоотношения (има 
се предвид основна работа) 
дейност срещу заплащане, с официални трудови правоотношения (има 
се предвид допълнителна работа)
дейност срещу заплащане, без официални трудови правоотношения 
(има се предвид неформална заетост)
дейности, носещи доход или повишаващи благосъстоянието на
домакинството (тук се включват дейности като работа или помощ в
семейния бизнес от страна на лица, които имат друга основна работа
или са учащи; работа на частни лица срещу заплащане; временна или
случайна работа; събиране на вторични суровини; просия; дейности по
поддържане на домакинството извършвани за други лица срещу
заплащане и др.)

пазаруване
приготвяне на храна
миене на чинии
почистване
физически грижи за деца (къпане, преобличане, и други)
игри и занимания с деца
грижа за възрастни или болни членове на домакинството

аудиторна заетост (учебни часове и лекции)
извън аудиторна заетост (подготовка в къщи, в библиотека,
консултации с преподаватели/учители и др.)

гледане на телевизия за развлечение (забавни програми, филми и др.)
„почивка” (време, през което не се извършва никаква дейност)
контакти в семейството
поддържане на социални контакти (разговори със съседи, познати,
приятели, колеги)
спорт
туризъм, посещение на природни забележителности, разходки
културни събития (театър, кино, концерт, музей, изложба, исторически
забележителности и др.)
четене на художествена литература
четене на вестници и списания
посещение на места за развлечение (бар, клуб и други подобни)
сърфиране в интернет за развлечение (социални контакти, игри)
гледане на телевизия като информационен източник
слушане на радио като информационен източник
ползване на интернет като информационен източник
хоби

до и от работа (общо)
пътувания за пазаруване
пътувания за осъществяване на социални контакти
пътувания имащи за цел грижи за домакинството

ОБЩО 24 часа 24 часа 24 часа 24 часа 24 часа 24 часа

СОЦИАЛНА ДЕМОГРАФИЯ
Населено място:
(1) Столица
(2) Областен град (Моля, посочете) ______________
(3) Друг град (Моля, посочете)______________
(4) Село (Моля, посочете)______________
Образование
(1) Средно
(2) Висше
Икономически статус

(3) Пенсионер

1.4. Обучение

1.5. Свободно време

1.6. Време за пътуване

1.7. Друго (моля, уточнете дейност и време)

(1) Зает (оградете: (1) Работодател (собственик на фирма),  (2) Мениджър, (3) Служител,  (4) Работник))
(2) Безработен (оградете: (1) Безработен, (2) Домакиня, (3) Учащ)

днес на 25г. на 44г.

1.1. Лични грижи

1.2. Заетост

1.3. Домакинска работа
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ТАБЛИЦИ И ФИГУРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ИЗЛОЖЕНИЕТО 
Табл. 1. Раждаемост на 1000 души от населението, по страни от ЕС

1980 2001 2009
Европейски съюз (27 страни) - 10,4 10,7
България 14,5 8,5 10,7
Стари страни членки, от които черпим опит
Германия 11,1 8,9 8,1
Франция 14,9 12,1 13,8
Италия 11,3 9,4 9,5
Великобритания 13,4 11,3 12,8
Бивши социалистически републики
Чехия 15,0 8,9 11,3
Унгария 13,9 9,5 9,6
Румъния 18,0 10,0 10,4
Словакия 19,1 9,5 11,3
Полша 19,6 9,6 10,9
По-нови членки
Гърция 15,4 9,3 10,5
Испания 15,3 10,0 10,8
Португалия 16,2 11,0 9,4

Източник: Евростат

Табл. 2. Среден брой деца, родени от една жена, по страни от ЕС

2001 2009
Европейски съюз (27 страни)
България 1,24 1,57
Стари страни членки, от които черпим опит
Германия 1,38 1,35
Франция 1,90 1,99
Италия 1,25 1,41
Великобритания 1,63 1,94
Бивши социалистически републики
Чехия 1,15 1,49
Унгария 1,31 1,33
Румъния 1,20 1,37
Словакия 1,20 1,41
Полша 1,32 1,40
По-нови членки
Гърция 1,27 1,52
Испания 1,23 1,39
Португалия 1,46 1,32

Източник: Евростат
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Табл. 3. Коефициент на заетост (възрастова група 20-64) – жени, по страни от ЕС

2001 2009
Европейски съюз (27 страни) 57,9% 62,3%
България 51,5% 64,0%
Стари страни членки, от които черпим опит
Германия 61,5% 68,7%
Франция 61,2% 64,9%
Италия 43,8% 49,7%
Бивши социалистически републики
Чехия 62,2% 61,4%
Унгария 54,1% 54,4%
Румъния 62,3% 56,3%
Словакия 57,5% 58,2%
Полша 53,0% 57,6%
По-нови членки
Гърция 45,1% 52,7%
Испания 46,3% 56,3%
Португалия 65,8% 66,1%

Източник: Евростат
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Табл.  4.  Разпределение  на  реализираните  дълбочинни  интервюта  по  тип  населено  място,

икономически статус и възраст

Населено място
Икономически

статус
25г 44г 64г

Югозападен район за планиране
Столица
София – град
(9 интервюта)

Зает 2 2 0
Безработен 1 1 0
Пенсионер 0 0 3

Югоизточен район за планиране
Областен град
Бургас
(9 интервюта)

Зает 2 2 0
Безработен 1 1 0
Пенсионер 0 0 3

Друг град в област Бургас
гр.Поморие
(9 интервюта)

Зает 2 2 0
Безработен 1 1 0
Пенсионер 0 0 3

Село в област Бургас
с.Рудник 
(9 интервюта)

Зает 2 2 0
Безработен 1 1 0
Пенсионер 0 0 3

Северозападен район за планиране
Областен град
Враца
(9 интервюта)

Зает 2 2 0
Безработен 1 1 0
Пенсионер 0 0 3

Друг град в област Враца
гр. Бяла Слатина
(9 интервюта)

Зает 2 2 0
Безработен 1 1 0
Пенсионер 0 0 3

Село в област Враца
с.Баница 
(9 интервюта)

Зает 2 2 0
Безработен 1 1 0
Пенсионер 0 0 3

Общо 21 21 21
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Табл. 5.  Период на провеждане на Хармонизирано европейско изследване HETUS 2000 по

участващи държави

Държава Период на провеждане, в рамките на HETUS 2000

Белгия януари 2005 г. – януари 2006 г.
България 15 октомври 2001 г. – 15 октомври 2002 г.
Германия: април 2001 г. – края на март 2002 г., май 2002 г.
Естония: 1 април 1999 г. – 31 март 2000 г.
Испания: октомври 2002 г. – септември 2003 г. 

Франция

Осем вълни от шест седмици от 16 февруари 1998 г. до 14 
февруари 1999 г. Въпреки това, има две почивки от 15 дни, между 
1 и 16 август 1998 г. и между 21 декември 1998 г. и 4 януари 1999 
г.

Италия 1 април 2002 г. – 31 март 2003 г.
Латвия февруари – август 2003 г. и октомври – ноември 2003 г.
Литва януари – декември 2003 г.
Полша 1 юни 2003 г. – 31 май 2004 г.
Словения 1 април 2000 г. – 31 март 2001 г.
Финландия март 1999 г. – март 2000 г.

Обединеното 
кралство

юни 2000 г. до юли 2001 г.; допълнително изследване проследява 
до септември 2001 г.

Норвегия 20 февруари 2000-19 февруари 2001 г.
Източник: Евростат

Табл. 6. Класация на Световния икономически форум за равенството между мъжете и

жените (2006–2012 г.)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
България 37 25 36 38 50 51 52
Стари страни членки, от които черпим опит
Германия 5 7 11 12 13 11 13
Франция 70 51 15 18 46 48 57
Италия 77 84 67 72 74 74 80
Великобритания 9 11 13 15 15 16 18
Бивши социалистически републики
Чехия 53 64 69 74 65 75 73
Унгария 55 61 60 65 79 85 81
Румъния 46 47 70 70 67 68 67
Словакия 50 54 64 68 71 72 70
Полша 44 60 49 50 43 42 53
По-нови членки
Гърция 69 72 75 85 58 56 82
Испания 11 10 17 17 11 12 26
Португалия 33 37 39 46 32 35 47

Източник: http://www.weforum.org/issues/global-gender-gap

193

http://www.weforum.org/issues/global-gender-gap


Табл. 7. Класация на Световния икономически форум за участие на жените през 2012 г. 

в икономиката, образованието, здравеопазването и политиката

Общ
о

Икономика Образование Здраве Политика

България 52 50 64 34 67
Стари страни членки, от които черпим опит

Германия 13 31 83 52 15
Франция 57 62 1 1 63
Италия 80 101 65 76 71
Великобритания 18 33 27 93 29

Бивши социалистически републики
Чехия 73 95 1 49 76
Унгария 81 68 68 34 117
Румъния 67 54 52 34 97
Словакия 70 82 1 1 80
Полша 53 72 34 34 46

По-нови членки
Гърция 82 80 55 69 99
Испания 26 75 38 34 27
Португалия 47 55 57 83 43

Източник: http://www.weforum.org/issues/global-gender-gap

Табл. 8. Статус в заетостта по пол 2008–2011 г.

(в хиляди 
души)

2008 2009 2010 2011
Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени

Общо 1792,9 1567,8 1732,3 1521,3 1608,3 1444,5 1536,3 1413,3
Работодатели 87,3 35,6 81,9 31,5 80,9 34,3 75,5 32,8
Самостоятелн
о заети лица

165,3 94,6 164,8 94,6 148,7 94,1 138,4 83,3

Наети лица 1529,9 1413,9 1475,7 1371,9 1367,8 1295,0 1310,6 1278,6
в частни 
предприятия

1189,7 966,4 1147,4 931,0 1061,6 871,8 1011,1 862,4

в обществени 
предприятия

340,2 447,5 328,2 440,9 306,1 423,2 299,4 416,3

Неплатени 
семейни 
работници

10,4 23,6 10,0 23,3 11,0 21,1 11,9 18,5

Източник: НСИ
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Табл. 9. Класове професии по пол 2008–2011 г.

(в хиляди души)
2008 2009 2010 2011

Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени
Общо 1792,9 1567,8 1732,3 1521,3 1608,3 1444,5 1536,3 1413,3
 в това число:
Законодатели, 
висши служители
и ръководители 

149,5 71,3 151,8 71,9 146,1 75,4 118,4 69,3

Аналитични 
специалисти

139,2 275,6 140,4 272,4 126,3 269,8 134,3 318,6

Техници и други 
приложни 
специалисти

151,1 174,2 144,8 176,9 133,1 167,8 124,5 108,8

Административен
персонал

57,5 184,4 54,7 182,2 57,1 169,0 50,9 144,0

Персонал, зает с 
услуги за 
населението, 
търговията и 
охраната

208,0 324,8 208,0 324,8 205,5 317,0 255,0 385,6

Квалифицирани 
работници в 
селското, 
горското, рибното
и ловното 
стопанство

87,6 67,4 82,5 59,7 75,4 53,7 74,7 47,9

Квалифицирани 
производствени 
работници и 
сродни на тях 
занаятчии

397,4 137,8 367,6 125,9 321,8 110,2 305,1 111,0

Оператори на 
машини и 
съоръжения и 
работници по 
монтаж на 
изделия

329,4 140,9 325,8 124,3 307,2 110,3 284,0 104,7

Професии, 
неизискващи 
специална 
квалификация

246,4 188,2 231,7 179,7 210,5 167,8 165,7 120,9

Източник: НСИ
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Табл. 10. Лица на 15-64 навършени години, грижещи се за деца до 14 навършени години по пол и 

икономическа активност през 2010 г.

Икономическа активност Общо
(хиляди)

Мъже
(хиляди)

Мъже
(%)

Жени
(хиляди)

Жени
(%)

Общо 1263.1 578.0 100,0% 685.1 100%
Заети 858.4 449.5 77,8% 408.9 59,7%
Безработни 100.3 52.1 9,0% 48.2 7,0%
Лица извън работната 
сила

304.4 76.4 13,2% 228.0 33,3%

Източник: НСИ

Табл. 11. Разпределение на дейности в домакинството – жени, 2007 г.

Кой обикновено изпълнява следните дейности в домакинството:
Отговор 
„Предимно ВИЕ“, 
извадка ЖЕНИ

Без
образо-
вание

Основно Средно Колеж Висше Общо

Простиране на 
прането

75,0% 52,9% 63,4% 72,1% 73,6% 64,7%

Чистене 75,0% 53,3% 60,9% 70,9% 64,3% 62,1%
Ежедневно 
приготвяне на 
храната

66,7% 40,3% 51,8% 64,7% 53,6% 52,2%

Пазаруване 33,3% 41,0% 46,5% 51,0% 42,3% 45,1%
Грижа за децата 14,3% 40,9% 42,4% 49,4% 38,1% 42,5%
Помощ на децата 
за домашните 
упражнения

20,0% 38,7% 36,4% 50,7% 42,5% 41,3%

Игри с децата 14,3% 36,9% 34,7% 37,7% 32,2% 35,5%
Грижи за по-
възрастeн/и 
родител/и

37,5% 31,6% 26,7% 38,8% 37,0% 32,7%

Източник: Агенция за социално-икономически анализи ООД
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Табл. 12. Структура на общоденонощния фонд време на мъжете и жените (в %)

1976/1977 1988 2001/2002 2009/2010
мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени

Платен труд 
(заетост)

16,9 11,0 16,3 11,7 9,2 6,5 11,7 8,3

Неплатен 
труд
(домакинска 
работа)

11,7 20,8 8,8 19,4 10,6 19,5 9,3 18,5

Свободно 
време

14,2 13,2 19,6 14,9 22,6 17,9 20,4 16,7

Сън и други 
физиологични
потребности

48,2 48,1 46,7 46,8 51,4 51,1 52,1 50,8

Други (учение
и пътуване)

9,0 6,9 8,6 7,2 6,2 5,0 5,8 5,1

Общо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Източник: изчислено по данни от „Бюджет на времето на населението“, НСИ, С.,
2005, с. 29, http://www.nsi.bg/census2011/pagebg2.php?p2=159&sp2=160 

Табл. 13. Разпределение на времето за платения и неплатения труд в съвкупното време за труд на 

мъжете/жените (в час./мин.)

1976/1977 1988 2001/2002 2009/2010

мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени

Средно съвкупно 
време за труд – платен 
и неплатен 

6 : 52 7 : 38 6 : 01 7 : 28 4 : 45 6 : 14 5 : 03 6 : 27

Време за платения 
труд (заетост)

4 : 04 2 : 39 3 : 54 2 : 48 2 : 12 1 : 34 2 : 49 2 : 00

Дял на платения труд 62% 32% 59% 34% 48% 22% 54% 32%

Време за неплатения 
труд (домакинска 
работа)

2 : 48 4 : 59 2 : 07 4 : 40 2 : 33 4 : 40 2 : 14 4 : 27

Дял на неплатения 
труд 38% 68% 41% 66% 52% 78% 46% 68%

Източник: Изчислено по данни от „Бюджет на времето на населението“, НСИ, С.,
2005, с. 28. – http://www.nsi.bg/census2011/pagebg2.php?p2=159&sp2=160
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Табл. 14. Свободното време на мъжете/жените (в час./мин.)

1976/1977 1988 2001/2002 2009/2010
мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени

Свободно 
време

3:25 3:10 4:42 3:34 5:25 4:18 4:53 4:00

Източник:  НСИ.  Преброяване  на  населението,  жилищния  фонд  и  земеделските

стопанства през 2001. Том 6. Извадкови изследвания. Книга 7. Бюджет на времето на

населението,  С.,  2005,  с.  28.  http://www.nsi.bg/census2011/pagebg2.php?

p2=159&sp2=160

Табл. 15. Средно време на едно участващо в заетостта лице по пол (минути)

1988 2001/2002 2009/2010

мъже жени мъже жени мъже жени

Заетост – общо 430.0 391.0 509.9 471.7 439.0 429.0

Основна работа 446.0 431.0 489.7 450.3 445.0 433.0

Източник: Изчислено по данни от „Бюджет на времето на населението“, НСИ, С., 1990, с. 
87, 2005, с. 46. – http://www.nsi.bg/census2011/pagebg2.php?p2=159&sp2=160

Табл.  16.  Наети  лица  на  15-64  навършени  години,  грижещи  се  деца  на  възраст  до  14

навършени години или за възрастни според организацията на работното време и по пол през

2010 г. (Хиляди)

Организация на работното време Общо Мъже Жени
Общо 904.6 448.3 456.4
Фиксирано начало и край на работното време 823.8 399 424.8
Без фиксирано начало и край, но с точно 
определен брой часове на ден

30.3 19.5 10.7

Гъвкаво работно време с определен брой дни за 
седмица, месец или друг период от време

19.1 12.2 6.8

Самостоятелно определяне на работното време 8.9 5.1 3.8
Друга 21.4 11.6 9.8
Непосочено 1.2 0.7 0.5

Източник: НСИ
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Табл. 17. Сравнение на Бюджет на времето на жените в активна възраст и жената в

България като цяло (1988–2009/2010 г.) – средно време на едно участващо в дейността лице

(в час./мин.)

1988 г. 2009/2010 г.
Активна

група жени
Общо –

жени
Активна

група жени
Общо –

жени
ЛИЧНИ ГРИЖИ 10:22 11:10 11:23 12:10
Сън 8:18 8:42 8:27 9:14
Хранене 1:01 1:10 2:03 2:01
Други лични 1:43 1:58 0:53 0:56
ЗАЕТОСТ 7:05 6:52 7:25 7:09
ОБУЧЕНИЕ 3:32 3:38 3:00 5:34
ДОМАКИНСКА РАБОТА 5:21 4:48 4:27 4:40
СВОБОДНО ВРЕМЕ 4:25 5:27 3:18 4:06

Източник:  Изчислено  по данни от ЦСУ,  Бюджет на времето на  населението,  С.,

1990, с.180–184, НСИ 2012 (по заявка)

Табл.  18.  Сравнение  на  Бюджет  на  времето  на  жената  в  активна  възраст  (1988г.  –

2009/2010 г.), омъжени – средно време на едно участващо в дейността лице (в час./мин.)

ОМЪЖЕНИ 1988 г. 2001/2002 г. 2009/2010 г.
Активна група

жени
Активна група

жени
Активна група

жени
ЛИЧНИ ГРИЖИ 11:12 11:07 11:13
Сън 8:38 8:36 8:20
Хранене 1:05 1:57 2:01
Други лични 0:51 0:36 0:52
ЗАЕТОСТ 7:22 7:57 7:32
ОБУЧЕНИЕ 3:50 3:38 1:08
ДОМАКИНСКА 
РАБОТА 

5:47 4:57 4:42

СВОБОДНО ВРЕМЕ 4:05 3:25 3:00
Източник:  Изчислено  по данни от ЦСУ,  Бюджет на времето на  населението,  С.,

1990, с.315-319, НСИ 2012 (по заявка)
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Табл.  19  .Сравнение на  Бюджет  на  времето  на  жената  в  активна  възраст  (1988–

2009/2010 г.), неомъжени – средно време на едно участващо в дейността лице (в час./мин.)

НЕОМЪЖЕНИ 1988 г. 2001/2002 г. 2009/2010 г.
Активна група

жени
Активна група

жени
Активна група

жени
ЛИЧНИ ГРИЖИ 11:25 11:56 11:50
Сън 9:05 8:58 8:47
Хранене 0:58 2:11 2:12
Други лични 1:00 0:48 0:52
ЗАЕТОСТ 7:28 7:58 7:02
ОБУЧЕНИЕ 4:33 4:37 4:29
ДОМАКИНСКА 
РАБОТА 

2:02 3:04 4:01

СВОБОДНО 
ВРЕМЕ 

5:48 3:49 4:04

Източник:  Изчислено  по данни от ЦСУ,  Бюджет на времето на  населението,  С.,

1990, с.315–319, НСИ 2012 (по заявка)

Табл. 20. Сравнение на Бюджет на времето на жената в активна възраст (2001/2002–

2009/2010 г.), лице, живеещо само или в домакинството на родителите си без деца –

средно време на едно участващо в дейността лице (в час./мин.)

ЛИЦЕ,  ЖИВЕЕЩО  САМО  ИЛИ  В
ДОМАКИНСТВОТО  НА  РОДИТЕЛИТЕ  СИ  БЕЗ
ДЕЦА

ИКОНОМИЧЕСКА
АКТИВНОСТ – ЗАЕТ

2001/2002 2009/2010
ЛИЧНИ ГРИЖИ 11:37 11:30
Сън 8:38 8:28
Хранене 2:10 2:02
Други лични 0:49 1:01
ЗАЕТОСТ 7:59 7:38
ОБУЧЕНИЕ 4:33 1:34
ДОМАКИНСКА РАБОТА 2:16 2:08
СВОБОДНО ВРЕМЕ 3:23 3:44

Източник: НСИ 2012 (по заявка)
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Табл. 21. Сравнение на Бюджет на времето на жената в активна възраст (2001/2002–

2009/2010 г.),  лице,  живеещо в брак или съжителство без деца –  средно  време  на  едно

участващо в дейността лице (в час./мин.)

ЛИЦЕ,  ЖИВЕЕЩО  В  БРАК  ИЛИ
СЪЖИТЕЛСТВО БЕЗ ДЕЦА

ИКОНОМИЧЕСКА
АКТИВНОСТ – ЗАЕТ

2001/2002 2009/2010
ЛИЧНИ ГРИЖИ 10:48 11:09
Сън 8:17 8:14
Хранене 1:51 1:57
Други лични 0:39 0:58
ЗАЕТОСТ 8:16 7:44
ОБУЧЕНИЕ - 0:20
ДОМАКИНСКА РАБОТА 3:16 3:19
СВОБОДНО ВРЕМЕ 3:07 2:45

Източник: НСИ 2012 (по заявка)

Табл. 22. Сравнение на Бюджет на времето на жената в активна възраст (2001/2002–

2009/2010 г.), лице, живеещо в брак или съжителство, чието най-малко дете е от 0 до 6-

годишна възраст – средно време на едно участващо в дейността лице (в час./мин.)

ЛИЦЕ,  ЖИВЕЕЩО  В  БРАК  ИЛИ
СЪЖИТЕЛСТВО, ЧИЕТО НАЙ-МАЛКО ДЕТЕ Е
ОТ 0 ДО 6-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

ИКОНОМИЧЕСКА
АКТИВНОСТ – ЗАЕТ

2001/2002 2009/2010
ЛИЧНИ ГРИЖИ 10:49 11:01
Сън 8:25 8:18
Хранене 1:49 1:52
Други лични 0:36 0:52
ЗАЕТОСТ 7:56 7:05
ОБУЧЕНИЕ 5:49 2:04
ДОМАКИНСКА РАБОТА 4:42 5:12
СВОБОДНО ВРЕМЕ 3:09 2:49

Източник: НСИ 2012 (по заявка)
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Табл. 23. Сравнение на Бюджет на времето на жената в активна възраст (2001/2002–

2009/2010 г.), лице живеещо в брак или съжителство, чието най-малко дете е от 7 до 17-

годишна възраст – средно време на едно участващо в дейността лице (в час./мин.)

ЛИЦЕ,  ЖИВЕЕЩО  В  БРАК  ИЛИ
СЪЖИТЕЛСТВО, ЧИЕТО НАЙ-МАЛКО ДЕТЕ Е
ОТ 7 ДО 17-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

ИКОНОМИЧЕСКА
АКТИВНОСТ – ЗАЕТ

2001/2002 2009/2010
ЛИЧНИ ГРИЖИ 10:42 10:58
Сън 8:16 8:09
Хранене 1:50 1:58
Други лични 0:38 0:51
ЗАЕТОСТ 8:05 7:51
ОБУЧЕНИЕ 3:20 2:30
ДОМАКИНСКА РАБОТА 3:47 3:52
СВОБОДНО ВРЕМЕ 2:58 2:35

Източник: НСИ 2012 (по заявка)

Табл. 24. Сравнение на Бюджет на времето на жената в активна възраст (2001/2002–

2009/2010 г.), сам родител, чието най-малко дете е от 0 до 17-годишна възраст – средно

време на едно участващо в дейността лице (в час./мин.)

САМ РОДИТЕЛ, ЧИЕТО НАЙ-МАЛКО ДЕТЕ 
Е ОТ 0 ДО 17-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

ИКОНОМИЧЕСКА
АКТИВНОСТ – ЗАЕТ

2001/2002 2009/2010
ЛИЧНИ ГРИЖИ 10:46 10:54
Сън 8:35 8:13
Хранене 1:42 1:50
Други лични 0:32 0:52
ЗАЕТОСТ 7:52 7:36
ОБУЧЕНИЕ - 1:40
ДОМАКИНСКА РАБОТА 3:21 4:32
СВОБОДНО ВРЕМЕ 3:00 2:36

Източник: НСИ 2012 (по заявка)
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Табл. 25. Участие на жените от възрастовата група 25-44 г. по занятие в основни дейности

(2001/2002–2009/2010 г.)

ЛИЧНИ
ГРИЖИ

ЗАЕТОСТ
ДОМАКИНСКА

РАБОТА
СВОБОДНО

ВРЕМЕ

20
01

/0
2

20
09

/1
0

20
01

/0
2

20
09

/1
0

20
01

/0
2

20
09

/1
0

20
01

/0
2

20
09

/1
0

ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ 10:38 - 9:27 - 5:11 - 2:57 - 

ЗАКОНОДАТЕЛИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВНАТА 
ВЛАСТ И РЪКОВОДНИ СЛУЖИТЕЛИ

9:11 - 8:00  - 3:59 - 4:33 - 

РЪКОВОДНИ СЛУЖИТЕЛИ В СТОПАНСКА 
АДМИНИСТРАЦИЯ

- 10:54 - 7:17 - 3:16 - 3:41

РЪКОВОДИТЕЛИ НА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 10:37 11:04 8:10 8:55 2:56 2:29 3:22 2:52

АНАЛИТИЧНИ СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА 
ФИЗИЧЕСКИТЕ, МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ, ИНЖЕНЕРНИТЕ 
И ДРУГИ ТОЧНИ НАУКИ

11:08 11:36 7:51 8:04 2:51 1:53 3:30 3:06

АНАЛИТИЧНИ СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА 
ЕСТЕСТВЕНИТЕ НАУКИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

10:32 11:29 7:53 6:23 2:48 3:57 3:40 4:04

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 10:55 10:57 6:17 6:22 4:11 4:19 3:59 3:04

ДРУГИ АНАЛИТИЧНИ СПЕЦИАЛИСТИ 10:59 11:13 7:54 7:34 3:30 3:19 3:30 2:58

ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА 
ТЕХНИКАТА

11:04 10:19 8:09 7:24 3:09 5:23 2:54 2:36

ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА 
СЕЛСКОТО, ГОРСКОТО СТОПАНСТВО И 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

10:35 10:59 8:53 8:03 3:30 5:10 3:13 2:09

ПРЕПОДАВАТЕЛИ С ПО-НИСКО ОТ ВИСШЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

11:38 11:19 7:00 7:00 4:36 4:26 4:34 2:52

ДРУГИ ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ 11:29 11:05 8:02 7:07 3:43 3:54 3:02 3:31

ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ В КАНЦЕЛАРИИ 11:03 11:08 7:58 7:45 3:30 4:01 3:16 3:08

ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ, РАБОТЕЩ С КЛИЕНТИ 10:56 11:23 8:33 7:49 4:50 3:15 4:08 3:12

ПЕРСОНАЛ, ЗАЕТ С УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И 
ОХРАНА

10:50 11:12 8:59 7:56 3:09 4:04 2:40 2:48

ПЕРСОНАЛ, ЗАЕТ В ТЪРГОВИЯТА 10:44 11:12 8:13 7:41 3:11 3:11 2:51 2:45

ПРОИЗВОДИТЕЛИ В СЕЛСКОТО, ГОРСКОТО, ЛОВНОТО 
И РИБНОТО СТОПАНСТВО ЗА ПАЗАРА

10:54 10:48 8:12 8:45 3:26 3:51 2:08 3:57

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, 
ОСИГУРЯВАЩИ СИ САМОСТОЯТЕЛНО ПРЕПИТАНИЕ

- 10:17  - 6:54 - 4:28 - 1:54

КВАЛИФИЦИРАНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАБОТНИЦИ В 
ДОБИВА И СТРОИТЕЛСТВОТО

- 9:22  - 8:30 - 4:09 - 2:34

КВАЛИФИЦИРАНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАБОТНИЦИ В 
МЕТАЛООБРАБОТВАНЕТО, МОНТАЖНИЦИ И 
МОНТЬОРИ

11:17 11:14 8:24 8:15 3:22 3:24 2:35 2:12

КВАЛИФИЦИРАНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАБОТНИЦИ ПО 
ПРЕЦИЗНА ОБРАБОТКА НА МАТЕРИАЛИ, КЕРАМИКА , 
ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ, ПОЛИГРАФИЯ

10:31 10:42 7:36 6:30 3:45 6:07 2:40 2:26

ДРУГИ КВАЛИФИЦИРАНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ 
РАБОТНИЦИ

10:46 11:02 8:13 8:08 3:44 3:56 2:53 2:43

ОПЕРАТОРИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ 10:25 10:34 8:32 7:48 5:05 3:09 2:27 2:47

ОПЕРАТОРИ НА МАШИНИ И РАБОТНИЦИ ПО МОНТАЖ 
НА ИЗДЕЛИЯ

10:47 11:08 8:17 8:00 4:02 3:34 3:00 2:29

ВОДАЧИ НА СУХОПЪТНИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА И 
ДРУГИ САМОХОДНИ МАШИНИ. МОРЯЦИ

10:58 8:47 8:58 14:25 3:34 0:10 2:44 -.

НИСКОКВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ В ТЪРГОВИЯТА 
И УСЛУГИТЕ

10:22 10:51 8:00 6:09 3:44 4:13 2:53 2:53

НИСКОКВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ В СЕЛСКОТО, 
ГОРСКОТО, РИБНОТО СТОПАНСТВО, ЛОВА И 
РИБОЛОВА

11:43 11:17 8:49 7:59 2:25 5:52 2:05 2:25

НИСКОКВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ В ДОБИВА, 
СТРОИТЕЛСТВОТО, ПРОИЗВОДСТВОТО И ТРАНСПОРТА

10:29 11:34 8:26 8:00 2:48 5:00 2:56 2:45

Източник: НСИ 2012 (по заявка)
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Табл. 26. Сравнение на Бюджет на времето на жените от три възрастови групи – 25-

годишни, 44-годишни и 64-годишни, за годините, когато са/били на 25 – средно време на едно

участващо в дейността лице

УЧАСТВАЩО В 
ДЕЙНОСТТА ЛИЦЕ В 
МИНУТИ

25-годишни
(за

настоящето
им)

44-годишни за
времето, когато

са били на
25 години

(1989)

64-годишни за
времето, когато

са били на 25
години
(1970)

ЛИЧНИ ГРИЖИ 9:46 10:44 10:01
Сън 7:08 7:38 7:15
Хранене 1:09 1:38 1:11
Други лични 1:29 1:28 1:35
ЗАЕТОСТ 8:23 8:00 8:00
ОБУЧЕНИЕ 3:00 4:00 7:20
ДОМАКИНСКА РАБОТА 5:13 5:32 4:33
физически грижи за деца 
(къпане, преобличане, и 
други)

3:36 3:32 3:00

игри и занимания с деца 3:28 3:20 3:40
грижа за възрастни или 
болни членове на 
домакинството

3:22 1:00 -

СВОБОДНО ВРЕМЕ 4:02 4:20 5:16
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Табл. 27. Сравнение на Бюджет на времето на жените от три възрастови групи – 25-

годишни, 44-годишни и 64-годишни, за годините, когато ще бъдат/са/били на 44 – средно време на

едно участващо в дейността лице

УЧАСТВАЩО В 
ДЕЙНОСТТА ЛИЦЕ В 
МИНУТИ

25-годишни
(представата

им за
времето,

когато ще
бъдат на 44)

44-годишни
(за настоящето

им)

64-годишни 
(за времето,

когато са били
на 44 години)

(1989)

ЛИЧНИ ГРИЖИ 11:11 10:11 10:28
Сън 8:06 7:16 7:36
Хранене 1:46 1:52 1:34
Други лични 1:19 1:03 1:18
ЗАЕТОСТ 8:45 8:58 8:00
ОБУЧЕНИЕ - - -
ДОМАКИНСКА РАБОТА 5:30 4:12 4:26
физически грижи за деца 
(къпане, преобличане, и 
други)

1:53 1:14 1:53

игри и занимания с деца 2:00 2:00 2:08
грижа за възрастни или 
болни членове на 
домакинството

3:33 4:00 1:42

СВОБОДНО ВРЕМЕ 4:36 2:45 3:22
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Табл. 28. Сравнение на Бюджет на времето на жените от три възрастови групи – 25-

годишни, 44-годишни и 64-годишни, за годините, когато ще бъдат/са/били на 64 – средно време на

едно участващо в дейността лице

УЧАСТВАЩО В 
ДЕЙНОСТТА ЛИЦЕ В 
МИНУТИ

25-годишни
(представата

им за
времето,

когато ще
бъдат на 64)

44-годишни
(представата им

за времето,
когато ще бъдат

на 64)

64-годишни 
(за настоящето

им)

ЛИЧНИ ГРИЖИ 11:29 10:13 10:53
Сън 8:18 7:13 7:50
Хранене 1:44 1:48 2:08
Други лични 1:27 1:12 0:55
ЗАЕТОСТ 8:00 4:00 4:00
ОБУЧЕНИЕ - - -
ДОМАКИНСКА РАБОТА 5:08 6:23 4:46
физически грижи за деца 
(къпане, преобличане, и 
други)

1:57 2:56 1:10

игри и занимания с деца 1:53 3:13 2:45
грижа за възрастни или 
болни членове на 
домакинството

- 2:00 2:00

СВОБОДНО ВРЕМЕ 6:26 4:28 4:05

Табл.29. Фактори, оказващи влияние върху решението да се роди дете (2007 г.)

Доколко важни са следните условия да имате деца: 
Отговори „ДА“

Пол
Общо

Мъж Жена
Стабилна връзка с партньора/ката 94,8% 93,8% 94,3%
По-добри битови условия 90,9% 90,3% 90,6%
Сигурна работа 92,1% 87,6% 89,7%
Разнообразни и достъпни услуги за отглеждане на деца 
(детски ясли, градини, готова храна и др.)

87,0% 87,8% 87,5%

По-високи доходи 89,2% 82,3% 85,6%
Самостоятелно жилище 84,9% 81,9% 83,3%
Материална помощ от държавата за деца 76,7% 78,6% 77,7%
По-голямо жилище 73,7% 71,7% 72,6%
Съчетаване на кариерата с отглеждането на деца 65,0% 71,4% 68,3%
Работа с повече свободно време 60,4% 74,8% 68,0%
Помощ от страна на близки при отглеждането на децата 63,8% 67,5% 65,8%
Вече постигната кариера 53,9% 52,9% 53,4%
Начин да задържа партньора/ката при заплаха от раздяла 28,2% 26,6% 27,3%
Не желая да имам деца 19,3% 19,5% 19,4%

Източник: Агенция за социално-икономически анализи ООД
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Табл. 30. Реализиран и желан брой деца в зависимост от изпълняваната професионална длъжност (2007

г.)

Реализиран
брой деца

Желан
брой деца

Ръководни служители 0,45 1,71

Аналитични специалисти 0,50 1,79

Приложни специалисти 0,67 1,91

Помощен персонал 0,77 2,00

Персонал, зает с услуги на населението, охрана и 
търговия

0,71 1,95

Производители в селското, горското и рибното 
стопанство, лов

0,94 1,69

Квалифицирани производствени работници 0,75 1,89

Оператори на машинни съоръжения и транспортни
средства

0,54 1,95

Нискоквалифицирани работници 0,87 2,01

Без определено занятие 0,49 1,91

Източник: Агенция за социално-икономически анализи ООД

Табл. 31. Сравнителен анализ на различните групи страни по четирите дименсии на Хофстеде

Балкански
страни

Романски
страни

(Латински)

Немско
говорящи

страни

Скандинавски
страни

Англосаксонск
и страни

Колективизъм Индивидуализъм Индивидуализъм Индивидуализъм Индивидуализъм
Голямо

разстояние до
властта

Голямо
разстояние до

властта

Малко
разстояние до

властта

Малко
разстояние до

властта

Малко разстояние
до властта

„Женски“ тип
поведение

„Женски“ тип
поведение

„Мъжки“ тип
поведение

„Женски“ тип
поведение

„Мъжки“ тип
поведение

Силно
избягване на

несигурността

Силно избягване
на

несигурността

Силно избягване
на

несигурността

Слабо избягване
на

несигурността

Слабо избягване
на несигурността
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Табл.  32.  Сравнителен  анализ  на  европейски  страни  по  ценностите  на  Хофстеде,  резултат  от

проведеното в България представително проучване, 2003 г.

Разстояние до
властта

Избягване на
несигурността

Индивидуализъм
(И)/

Колективизъм
(К)

Мъжественост/
Женственост

Дългосрочна
(Д)/

Краткосрочна
(К)

перспектива

голямо малко силно слабо И К М Ж Д К

Б
ъ

л
га

р
и

я

В
ел

и
к
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н

и
я
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и

я
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я
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Табл. 33. Брой на детските градини в страната, деца и обхват

Учебна година Детски
градини

Деца Обхват на децата в
детските градини,

изчислен чрез груповия
нетен коефициент на

записване

1989/1990 4590 303 779 88.8%
2001/2002 3249 200 400 66.9%
2009/2010 2262 217 800 74.3%

Източник: НСИ

Табл. 34. Дейност на Фонд за асистирана репродукция

Година
Средства
(в лева)

Брой
подадени

молби

Брой
одобрени

молби

Брой
финансирани

процедури

Брой
живородени

деца
2009 5300000.00 5447 5343 1291 362
2010 15391846.40 5406 5380 4360 648

2011 14884056.42 3982 3777 3555 700

Източник: Министерство на здравеопазването

209



Табл. 35. Оценка на мерките в Националните стратегии за демографско развитие (2007 г.)

Доколко сте съгласни държавата да използва 
парите от данъците (включително Вашите), за да
стимулира раждането на деца по следните 
начини:

Получавали ли сте
социални помощи

за деца през
миналия месец?

Общо

Да Не
Да има по-голям достъп до консултации за 
бременни, кърмачки, новородени и детско 
здравеопазване

90,3% 87,7% 88,3%

Държавата да заплаща по-голяма част от 
таксите за детски градини, както и някои услуги 
за семействата с деца

92,4% 86,7% 88,0%

Да се стимулира възможността майките да 
работят с намалено работно време

87,8% 85,5% 85,7%

Да бъдат открити нови детски градини, защото 
сегашните са недостатъчни

85,8% 83,7% 84,7%

Да се развият алтернативни услуги за отглеждане на
деца (почасово гледане, грижи при болест)

85,2% 82,3% 83,2%

Да се стимулира отглеждането на деца без родители
в семейна среда (осиновяване, приемни родители)

80,7% 79,9% 79,8%

Да се прекратят всички преки помощи, а 
ражданията да се стимулират с по-ниски данъци за 
родителите

35,3% 41,5% 39,8%

Да се стимулира раждане на майки само със средно 
и по-високо образование

15,6% 27,4% 24,2%

Да се стимулира раждане само на второ дете 10,7% 17,6% 15,3%
Да се стимулират ражданията от майки само до 
определена възраст (например до 30 години)

12,0% 14,5% 13,6%

Източник: Агенция за социално-икономически анализи ООД
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54,8%

68,8%

58,3%

73,8%

51,5%

64,0%

50%

60%

70%

80%

2001 2009

Заетост във възрастовата група 20-64 г.

Общо Мъже Жени

76%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Висше Средно Основно и по-ниско

7,3%

37,0%

55,7%

10,0%

41,3%

48,7%

23,0%

54,9%

22,1%

Структура на населението по образование -
жени

1990 2001 2009

36%

Фиг. 1. Структура на населението по образование – жени.         Източник: НСИ

Фиг. 2. Заетост във възрастовата група 20-64 г.                Източник: НСИ
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2,18

2,05

1,81

1,23 1,27 1,24 1,21 1,23
1,29 1,31

1,38 1,42
1,48

1,57

1,0

1,5

2,0

2,5

Среден брой деца родени от една жена в 
България (1970-2009 г.)

2,1

Източник: НСИ

Фиг. 3. Среден брой деца, родени от една жена в България (1970–2009 г.) 

1,20
1,30

1,50
1,60

2,30
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Фиг.14. Проекция на жизнен цикъл преди 1989 г.

Фиг. 15. Проекция на жизнен цикъл след 1989 г.
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