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I. Обща характеристика на дисертационния труд  

 

Актуалност и значимост 

Насърчаване на ефективното участие на жените в усилията за 

постигане на мир е приоритет за Организацията на обединените нации 

(ООН), формулиран чрез единодушното приемане на резолюция 1325 

относно жените, мира и сигурността от Съвета за сигурност (СС) на ООН 

на 31 октомври 2000 г.  

Резолюция 1325 на СС на ООН е първият международен документ, 

който обособява пряко ролята на жените в процесите на предотвратяване, 

разрешаване на конфликти и изграждане на мир. Ангажиментите на 

международната общност към проблемите на жените, мира и сигурността 

се препотвърждават в последвали резолюции на СС на ООН, допълващи 

разпоредбите на резолюция 1325, а именно резолюции 1820 ( приета през 

2008 г.); 1888 (приета през 2009 г.); 1889 (приета през 2009 г.); 1960 

(приета през 2010 г.); 2106 и 2122 (приети през 2013 г.); 2242 (приета през 

2015 г.); 2467 и 2493 (приети през 2019 г.).  

Взети заедно, тези резолюции допълват резолюция 1325 на СС на 

ООН и образуват Дневен ред „Жени, мир и сигурност“, като същевременно 

подчертават първостепенната роля  на жените  за разрешаване на 

конфликтите и техния  принос в изграждането, опазването и укрепването 

на мира.  

За постигане на целите на резолюция 1325 на СС на ООН, през 2004 

г. Съветът за сигурност призова държавите-членки да изготвят национални 

планове за нейното прилагане, в които да залегне отчитането на аспектите 

на равнопоставеността между жените и мъжете във всички области на 

политиките за мир и сигурност.  

Република България е съавтор на Резолюция 1325 на СС на ООН и 

придава приоритетно значение на въпросите, свързани с 
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равнопоставеността на жените и мъжете във всички области на 

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

участието на жените в усилията на национално и международно равнище 

за предотвратяване и разрешаване на конфликти, изграждане и укрепване 

на международния мир и сигурност. Същевременно страната ни не е 

разработила Национален план за действие за реализирането на 

ангажиментите по резолюция 1325 и последващите я резолюции на Съвета 

за сигурност по темата, като елемент от политкиката на страната ни, 

свързана с постигнаето и поддържането на устойчив мир и сигурност във 

вътрешно и външнополитически аспект. 

Националните планове предоставят възможност на правителствата 

да инициират стратегически действия, да дефинират приоритети и ресурси 

и да определят отговорностите между различните участници. Това 

гарантира, че аспектите на равнопоставеността между жените и мъжете и 

овластяването на жените стават част от дневния ред на всички национални 

институции, участващи в предотвратяването на конфликти и в постигането 

и укрепването на мира. Тези стратегически документи се възприемат като 

условие и гаранция за добро управление и напредък на обществото, а така 

също и за постигането на устойчив мир и сигурност. 

В този смисъл разработването и приемането на Национален план за 

действие съдържа потенциал, който оказва пряко въздействие върху 

активната политика на Република България в сферата на правата на човека, 

в частност правата на жените и момичетата, равнопоставеността на жените 

и мъжете, както и усилията в национален аспект за овластяването на 

жените и тяхната по-активна роля по въпросите на мира и сигурността.  

Обект на изследване в дисертационния труд е Дневен ред „Жени, 

мир и сигурност“ в съвременната глобална и регионална среда за мир и 

сигурност. 
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Предмет на изследване са основните принципи, ценности, 

характеристики, структура и параметри на ефективния Национален план за 

действие за прилагане на резолюция 1325 на СС на ООН. 

Изследователската цел на дисертационния труд е  посредством 

инструментариума на науката за сигурността да бъде предложен 

структурен модел на Национален план за действие за прилагане на 

резолюция 1325 на СС на ООН, като необходимостта от неговото 

разработване и приемане бъде аргументирана в контекста на актуалната 

парадигма на международната и националната сигурност. 

Приложната цел на изследването е да се определят ефективни 

подходи, „добри практики“ и критерии за изработването на значим и 

ефективен Национален план за действие относно жените, мира и 

сигурността. Да се предложат на вниманието на академичната общност и 

държавните институции актуални насоки за разработването на такъв план.  

За постигане на целта на изследването в работата са решени 

следните основни изследователски задачи: 

1. Изследвано е значението на социално-конструираните 

„неравенства“ (т.е. не природни), породени от вродените биологични 

различия между жените и мъжете, които до голяма степен определят и 

моделират участието им в обществено-политическия живот. 

2. Структурирани са аргументи в подкрепа на тезата, че насилието 

над жени и социалното, политическото и икономическото неравенство 

между жените и мъжете увеличават рисковете от вътрешни спорове, 

нестабилност в държавата и международни конфликти.  

3. Изследван е опита и подхода на държави-членки на ООН, както и 

на регионални организации при изготвянето на стратегически документ 

относно жените, мира и сигурността, по отношение на тяхното 

съдържание, структура, механизъм и процес на изготвяне.  
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4. Обосновано е, че резолюция 1325 на СС на ООН създава 

необходимата рамка за пълноценното участие на жените в разрешаването 

на конфликти и за равнопоставеността между жените и мъжете във всички 

аспекти на изграждането на мира и сигурността, като призовава 

правителствата, международните и регионалните институции и 

гражданското общество да предоставят възможност за равно участие на 

жените в мирните процеси, да защитават правата на жените в конфликтни 

и постконфликтни ситуации.  

5. Идентифицирани и оценени са „добри практики“, пропуски, 

предизвикателства, възникващи тенденции и приоритети за действие по 

отношение разработването и приемането на Национален план за действие 

относно жените, мира и сигурността.   

6. Аргументирано е, че дълготрайният напредък по Дневен ред 

„Жени, мир и сигурност“ изисква изграждането на капацитет за 

национално и регионално прилагане на резолюция 1325 на СС на ООН и 

последващите я резолюции по темата, включително чрез насърчаване на 

мирните движения на жените, развитието на национални и регионални 

стратегии и планове за действие, изграждане на съюзи с ключовите 

заинтересовани страни и мобилизиране на ресурси.  

7. Предложен е на науката, практиката и за обществена дискусия 

структурен модел за изготвянето на Национален план за действие, който да 

съдържа конкретни мерки и дейности, индикатори, отговорни институции, 

източници на финансиране, размер на финансиране и срокове за 

изпълнение.  

8. Аргументирано е, че от първостепенно значение е Планът, като 

стратегически документ, да съдържа балансиран ангажимент на всички 

звена на администрацията, гражданското общество, академичните среди и 

независими експерти.  
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Работната хипотеза на дисертационното изследване е, че 

равнопоставеността на жените и мъжете, овластяването на жените, 

осигуряване на възможности за тяхното пълноценно и смислено участие в 

процесите за мир и сигурност е предпоставка за изграждане и поддържане 

на мир и сигурност. Разработването и приемането на Национален план за 

действие относно жените, мира и сигурността се налага като общ фактор, 

който демонстрира ангажимента на държавите-членки на ООН в 

националното планиране на редица политики, имащи отношение към 

постигането на устойчив мир и сигурност.  

Националните планове предоставят възможност на правителствата 

да инициират стратегически действия, да определят приоритети и ресурси 

и да разпределят отговорностит между различните участници.  

 

Методология и инструментариум 

Общият научно-изследователски метод в дисертационното 

изследване е системният подход. В използването му се прилагат 

традиционните методи за научно изследване: анализ на ситуацията и 

синтез на резултатите от наблюдение, контрол, документален анализ и 

създаване на собствена база данни; контент анализ; теоретичен анализ и 

синтез; системен и факторен анализ; сравнителен анализ; единство на 

историческо и логическо; преход от абстрактното към конкретното и 

обратно; мултидисциплинарен подход в изучаване на вътрешната и 

регионалната политика на държавите и дейността на международните и 

регионални организации; прилагане на интегративен метод на историко-

религиозен, геополитически, юридически и анализ, свързан с мира и 

сигурността. 

 

Изследването е проведено при следните ограничения: 
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 По отношение на анализираните приети национални планове за 

действие относно жените, мира и сигурността е обхванат периода до 

септември 2019 г.  

 По отношение на предложената структура и съдържание на 

модел на Национален план за действие относно жените, мира и 

сигурността на Република България е обхванат периода до октомври 2019 

г.  

Практико-приложна насоченост на научното изследване 

Основните тези и постигнатите резултати в изследването биха могли 

да бъдат използвани от правителствените експерти, специалните служби и 

изследователите в сферата на сигурността и отбраната в дейността им по 

следене развитието на обстановката, изготвяне на българската позиция и 

изучаване позиции на отделни държави, както и на регионални и 

международни организации по отношение на постигането на устойчив мир 

и сигурност в национален, регионален и международен аспект.   

Потребители на получените научни и приложни резултати могат да 

бъдат слушатели, студенти и специализанти, които желаят да подобрят 

своята квалификация, в съответствие с изискванията на образователните 

стандарти в образователното направление 9.1. „Национална сигурност”. 

 

II. Кратко съдържание на дисертационния труд  

Съдържанието на научното изследване е структурирано в увод, три 

глави и заключение под формата на общи изводи, резултати и препоръки 

към компетентните институции. Обемът на труда е 173 страници, от които 

152 страници изложение на съдържанието и 15 страници библиография. 

Библиографският списък съдържа 185 източника на български, руски, 

английски, немски, испански, португалски, чешки езици, които реално са 

използвани и цитирани в работата. От тях 24 са на кирилица, 161 на 

латиница. 



11 

 

 

В увода е описана общата концепция на научното изследване. 

Обосновани са актуалността и значимостта на темата, формулирани са 

обектът, предметът, целта и задачите на изследване, изложени са 

основните подходи и методи на изследване и е посочена неговата 

практико-приложна насоченост. 
 

В първата глава на дисертационното изследване „Параметри и 

съдържание на проблема „жените в сферата за сигурност и отбрана“ са 

изследвани релевантните постижения на социологическата и 

политическата наука за предпоставките, характеристиките и основните 

измерения на неравнопоставеността между жените и мъжете. Това е 

актуален проблем, заемащ централно място в изучаването и в теориите за   

социалната стратификация  на модерните общества.  

От тази гледна точка, въпросът за т. нар. неравнопоставеност между 

жените и мъжете е разгледан от позициите на социологията и 

политическата социология. Анализирано и оценено е въздействието на 

социалнозначими фактори като исторически, структурни, културологични 

и предпоставки свързани с неравнопоставеността на жените и мъжете.  

Концептуализирана е половата неравнопоставеност. Най-общо, тя 

може тя е дефинирана като състояние, при което позицията на жените в 

социалната йерархия е поставена по-ниско от тази на мъжете. Жените и 

мъжете са различни като биологични характеристики, но всички култури 

интерпретират и вкарват тези вродени различия в рамка от социални 

очаквания за това кое поведение и кои дейности са подобаващи на 

отделния пол и за това какви права, ресурси и власт тези дейности биха 

могли да осигурят. Направен е извода, че разслоението по отношение на 

социалната категория „пол“ е характерно за всички общества.   

Същевеременно полът влияе върху шансовете за развитие на 

индивида, по отношение на образованието, труда, семейството. 
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Индивидуалните действия/избори са рационално премислен отговор на 

очакванията на околните в рамките на определен половоразделен 

обществен ред, на предоставените структурни и институционални 

възможности в обществото.  

Неравнопоставеността между жените и мъжете намира своето 

отражение и по отношение на процесите на мира и сигурността. Във време 

на извънредни ситуации, липсата на перспективи за развитие в значително 

по-голяма степен възпрепятстват реализацията на основните права на 

жените. Диференциацията между жени и мъже определя както 

възникването, така и задълбочаването на конфликти, включително 

въоръжени такива. Редица проучвания потвърждават, че именно защото 

във въоръжени конфликти участниците са предимно мъже, разбирането и 

усещането за тяхното провеждане е свързано с насилие и агресия.  

Подкрепена е тезата, че страни с ниски стандарти за спазване на 

правата на човека, в т.ч. ниски стандарти по отношение 

равнопоставеността между половете, са по-склонни да водят 

милитаризирани и насилствени междудържавни спорове. Изследванията 

по темата сочат, че колкото по-голяма е неравнопоставеността между 

жените и мъжете (дефинирана като разлика в опита и възможностите им), 

толкова по-голяма е вероятността дадена страна да бъде замесена в 

междудържаен/вътрешнодържавен конфликт и да използва насилие за 

неговото разрешаване. Включително, колкото по-високо е нивото на 

насилие над жени в дадена държава, толкова по-голяма е вероятността тя 

да не спазва международни норми и споразумения и да не действат с 

мирни средства в международната система, включително при разрешаване 

на спорове с други държави. 

В този смисъл, осигуряването на сигурност на жените е 

жизненоважен фактор за постигане на сигурност в държавата и влияе 

върху честотата на проява на конфликтите, в т.ч. и на въоръжените. 
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Постигането на равнопоставеност на жените и мъжете се възприема като 

ключов фактор за постигане на социална справедливост и сближаване, 

приобщаващ икономически растеж, предотвратяване на конфликти и 

постигане на устойчив мир и сигурност. 

В тази връзка са представени релевантни гледни точки на 

експертната общност - социолози и други изследователи, по отношение на 

участието на жените във военна служба. Ширко представено е 

разбирането, че армията не е място за жени с аргумента, че те нарушават 

мъжкия начин за военна служба, не допринасят за добрата дисциплината. 

Много често опонентите на идеята за равни права на военнослужещите от 

двата пола в армията твърдят, че включването на жени в бойни действия 

би нанесло значима вреда на морала, единството и сплотеността на 

воинските формирования, че жените и войната взаимно се изключват. 

Според представителите на опозиционата гледна точка - жените  са не по-

лоши военнослужещи, като в някои отношения дори изпълняват 

задълженията си по-добре от мъжете. Те имат отношение към укрепването 

на дисциплината и етичните норми на диалога между двата пола.  

Представен е значим исторически опит на редица държави по 

отношение на включването на жените в процесите за мир и сигурност, 

тяхната роля в усилията за предотвратяване и смекчаване на насилието и за 

възстановяване устойчивостта на засегнатите общности. Промените в 

професионалната реализация на жените в началото на XX век и активното 

развитие на феминисткото движение в Съединените щати, Канада и 

Франция се превръщат в основни причини за все по-активното участие на 

жените в професионалната армия като форма на жизнена и социална 

себереализация. Аргументирано е, че допускането на жените до военна 

служба и образование не създава двойни стандарти, не влошава общото 

качество на подготовката на военнослужещите в мирни дни и в моменти на 

конфликт.  
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Дефинирана е основната теза, защитавана в докторския труд – 

насърчаването на ефективното участие на жените в усилията за постигане 

на мир и сигурност е съществена предпоставка за разрешаване на 

многобройните предизвикателства, пред които е изправен съвременния 

свят и постигането на устойчивост на обществата.  

Историческа повратна точка в политическата практика по темата за 

жените в съвременното общество е проведената през 1995 г. Четвърта 

световна конференция за жените в Пекин и приетите в рамките на 

конференцията „Декларация“ и „Платформа за действие“ - политически 

ангажимент, който има историческо значение за правата на жените и 

тяхното овластяване. Формулирани са дванадесет приоритетни области, 

които включват насилието над жените, овластяването на жените и 

участието им в процесите на вземане на решения; спазването на правата на 

жените. Посланието е ясно: правата на жените и равнопоставеността 

между мъжете и жените са в основата на постигането на устойчив мир и 

сигурност, а правителствата имат задължението и отговорността да 

защитават правата на жените, както и да насърчават активното включване 

на тези въпроси във всички свои политики и програми.  

За първи път, международната общност признава, че постигането на 

устойчив мир е неразривно свързано именно с равнопоставеността между 

жените и мъжете, с овластяването на жените да взимат решения на най-

високо равнище чрез приемането през 2000 г. на резолюция 1325 на Съвета 

за сигурност на ООН. В последствие са приети още девет резолюции на 

Съвта за сигурност, които заедно образуват Дневен ред „Жени, мир и 

сигурност“. През 2004 г. Генералният секретар на ООН призовава 

държавите-членки на организацията да разработят и приемат национални 

планове за действие относно жените, мира и сигурността. Тези планове 

представляват съществената рамка, гарантираща, че равнопоставеността 

между жените и мъжете е неразделна част от предотвратяването на 
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конфликти, изграждането на мир и пост-конфликтното възстановяване. 

Към октомври 2019 г. 82 държави-членки на ООН са разработили свои 

планове по темата.  

 

Изводи от първа глава  

1. Социално конструираните „неравенства“ (т.е. не природни), 

породени от вродените биологични различия между жените и мъжете, до 

голяма степен определят и моделират участието на индивида в 

обществено-политическия живот. 

2. В съвременните общества, традиционно доминирани от мъжете, 

тази асиметричност е предизвикателство с множество измерения (по 

отношение на доходите, по отношение на възможностите и т.н.).  

3. Независимо от постигнатия, през последните десетилетия, 

значителен напредък по отношение на равнопоставеността на половете, 

много защитници на  правата на жените и международни организации 

доказват, че на практика продължава да има съществен дисбаланс между 

жените и мъжете в много сфери на обществения и икономически живот.  

4. Насилието над жени, както и социалното, политическото,  

икономическото неравенство между жените и мъжете увеличават 

рисковете от нестабилност в държавата от вътрешни спорове и 

международни конфликти.  

5. Резолюция 1325 на СС на ООН признава значението на ролята на 

жените за предотвратяване и поддържане на мир и сигурност.  

6. Многобройните предизвикателства, пред които са изправени 

страните и техните граждани, включително постигането на устойчив мир и 

сигурност, не могат да бъдат разрешени, без да се гарантира, че както 

жените, така и мъжете имат еднакви възможности за реализиране на 

потенциала си. 
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Във втората глава „Сравнителен анализ на Национални планове за 

действие относно жените, мира и сигурността“ е анализиран и оценен 

опита на държави-членки на ООН, приели национални планове за 

действие, в рамките на политиките им свързани с постигането на устойчив 

мир и сигурност, управление на кризи, постконфлиткно възстановяване. 

Изследването на този параметър е необходимо условие и добра основа за 

изработването на методология за изготвянето на ефективен и смислен 

стратегически документ относно жените, мира и сигурността, приложим и 

съпоставим с възможностите, амбициите и реалностите на Република 

България.  

За тези цели, като релевантен е определен опита на САЩ, като 

страна с ключово влияние върху глобалната сигурност; на Финландия – 

световен лидер по отношение на политиките относно равнопоставеността 

на жените и мъжете; на Ирландия – страна преживяла скорошен конфликт 

и изключително активна по отношение на мироопазващите операции на 

ООН; на Чешка република – държава със сходни на Република България 

икономически, политически и социални характеристики.  

Анализирани са съдържанието, основните цели и приоритетните 

области на действие на основата на резолюции на Съвета за сигурност на 

ООН, свързани с Дневен ред „Жени, мир и сигурност“, както и 

международни договори и конвенции на изброените държави-членки на 

ООН.   

Изучаването на опита по темата на САЩ е оценено като 

приоритетно, тъй като те безусловно са ключова икономическа, 

политическа и военна сила със значително влияние върху глобалната 

сигурност. Те са един от петте постоянни члена на Съвета за сигурност на 

ООН, ядрено-въоръжена държава, най-големият износител на оръжие и 

страната с най-значителен дял от нарастващите частни военни компании. 

Понастоящем САЩ участват във военни операции на няколко места по 
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света, като Афганистан, Сирия и Ирак, имат разположени множество 

постоянни бази и съвместни тренировъчни мисии в Полша, Украйна, 

Кувейт, Южна Корея, Япония, Йемен и Сомалия. Войските на страната 

съставляват и основна част от силите на НАТО.  

Страната прилага пакета от резолюции на ООН относно жените, 

мира и сигурността под формата на Национални планове, като първият е 

приет през декември 2011 г. със срок на действие до 2015 г., а вторият е 

приет през 2016 г. за период до 2018 г.  

Същевременно, през 2017 г. администрацията на Тръмп приема 

Закон за жените, мира и сигурността, който потвърждава дългосрочния 

ангажимент на САЩ относно насърчаването на участието на жените в 

предотвратяването, управлението и разрешаването на конфликти и в 

усилията за отстраняване на последиците и възстановяване след 

конфликти. Департаментът на САЩ определя документа като първия по 

рода си закон в света, който идентифицира жените като критични за 

изграждането на мира и поддържането на сигурността. Законът от 2017 г. 

възлага на правителството разработването на стратегия относно жените, 

мира и сигурността в рамките на една година със специфичен фокус – 

повишаване на участието на жените в предотвратяване на конфликти и 

процесите по изграждане на мир. Така през 2019 г. е приета национална 

Стратегия по темата.  

Финландия няма скорошна история на конфликт. Въпреки това, 

трябва да се отчита създалото се в последните години напрежение около 

региона на Балтийско море, както и засилените заплахи за сигурността на 

страната, причинени от военни учения на Руската Федерация. 

Същевременно, Финландия има дълга история на насърчаване на 

равнопоставеността между жените и мъжете, като през 2008 г. е една от 

първите държави, които приемат Национален план за действие за 

прилагане на резолюция 1325 на СС на ООН относно жените, мира и 
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сигурността. Този първи план на Финландия е за периода 2008-2011 г., и е 

сравнително уникален в разделението на дейностите по ниво на 

изпълнение (местно, международно или и двете) по всяка от целите, като 

се обръща внимание на факта, че напредъкът по прилагането на Дневен 

ред „Жени, мир и сигурност“ е елемент от политиката за развитие на 

Финландия.  

Вторият национален план, приет за периода 2012-2016 г. определя 

повече приоритетни области и цели от първия и подчертава ролята на 

Финландия като световен шампион по отношение на темата за жените, 

мира и сигурността. 

Третият Национален план за действие е приет за периода 2018-2021 

г. и извежда на преден план връзката между разпространението на оръжие 

и сигурността на жените и момичетата, като си поставя за цел да включи 

отчитането на тази взаимозависимост в темата за контрола над 

въоръженията, разоръжаването и неразпространението на оръжия. В 

допълнение Финландия е сред първите страни, които включват 

превенцията на насилствения екстремизъм и миграцията в своя план за 

действие. 

Ирландия има дълга история на етнополитически конфликт, който 

продължава от края на 60-те години на миналия век до подписването на 

Споразумението от Белфаст през 1998 г. Забележителното в тази история е, 

че мисионерските активисти и организациите на жените са неразделна част 

от изграждането на мира в Ирландия и Северна Ирландия, като формират 

коалиции в рамките на етнополитическите разделения.  

Първият Национален план за действие на Ирландия стартира на 25 

ноември 2011 г. и е с времеви период 2011-2014 г. Планът се фокусира  

върху това как Ирландия най-добре би могла да насърчава и изпълнява 

целите на Дневен ред „Жени, мир и сигурност“ чрез своите програми за 
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подкрепа, дипломатическо застъпничество и разработване на политики в 

областите на мир, сигурност и развитие.  

Планът включва дейности насочени „навън“ (международни или 

външнополитически) и „навътре“ (вътрешнополитически). Този подход в 

последствие е признат от ООН като „най-добра практика“ при изготвянето 

на национални планове за действие.  

Вторият план за действие обхваща периода 2015-2018 г. и 

актуализира първия. Запазва неговите характеристиките и отчита 

международното развитие в Дневния ред „Жени, мир и сигурност“, като 

например новоприетите резолюции по темата. Фокусира се основно върху 

овластяването и участието на жените в разрешаването на конфликти и 

изграждането на мир и отдава приоритетно значение на действията за 

борба с насилието, основано на пола (Gender-based Violence) и сексуалното 

насилие (Sexual and Gender-based Violence), като същевременно се стреми 

да засили ангажиментите на страната относно участието на жените в 

процеса на вземане на решения по време на конфликти и в 

следконфликтни ситуации.  

През юни 2019 г. е приет третият Национален план за действие на 

Ирландия, за периода 2019-2024 г., който подчертава, че 

равнопоставеността на жените и мъжете е приоритет на външната 

политика на страната, както в сферата на сигурността и отбрана, така и по 

отношение на заличаване на бедността, неравенствата в обществото и 

последиците от изменението на климата.  

Чехия, бивша част от Чехословакия, се разделя мирно със Словакия 

през 1993 г., но се отчита напрежение сред многобройните етнически 

групи в страната, водещо до агресия и дискриминация, а жените и 

момичетата в Чехия, особено от малцинствените групи, са изправени пред 

рискове от насилие, основано на пола.  
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Понастоящем Република Чехия е демократична парламентарна 

република, която е политически, икономически и социално стабилна 

държава. Република Чехия и Република България са държави вървели по 

един и същи път и продължават да го споделят. И двете страни преживяват 

разделението на Европа след Втората световна война и попадат в зоната на 

Съветското влияние в продължение на почти половин век. И двете 

държави преживяват рухването на комунистическия режим и трудния 

преход на трансформацията от планова към пазарна икономика. И двете 

държави понастоящем са членки на НАТО и ЕС и участват в мисиите и 

операциите на организациите.  

Република Чехия традиционно развива силна външнополитическа 

традиция за насърчаване на правата на човека в международен план, 

докато равнопоставеността на жените и мъжете не е била основна цел на 

външната политика на страната. В този смисъл, приемането на Национален 

план за действие относно жените, мира и сигурността символизира 

известна промяна, поне декларативно.  

Подобно на Република България, първият стратегически документ 

относно Дневен ред „Жени, мир и сигурност“ в Република Чехия е 

изготвен от Министерство на отбраната през 2015 г. Черпейки от опита на 

Швеция, Чешката република стартира първия си Национален план за 

действие през 2017 г. за период от три години (2017-2020 г.). С този акт, 

чешкото правителство потвърждава своя ангажимент за насърчаване на 

международния мир и сигурност, за защита на равенството между жените 

и мъжете, както и за овластяването на жените и момичетата.  

На 23 април 2019 г. по време на събитие на високо ниво Чехия 

официално обявява, че е започнала работа по разработване на своя втори 

Национален план. Докато първия План безспорно служи като символичен 

пробив по темата, чрез втория правителството на Чехия се ангажира да 
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премине от декларация към реални действия, водещи до положителни 

промени. 

Освен посредством планове за действие, стратегии и инициативи на 

национално ниво, Дневен ред „Жени, мир и сигурност“ се прилага и 

посредством т.нар. регионални планове за действие. Те представляват 

инструмент за регионалните организации за формулиране на приоритетите 

и координиране прилагането на Дневен ред „Жени, мир и сигурност“. 

Регионалните планове за действие служат като ръководен документ за 

регионална политика, който е в състояние да обхване разнообразния набор 

от проблеми, свързани със сигурността, външната политика, развитието и 

равнопоставеността на жените и мъжете на заинтересовани страни.   

Понастоящем са приети единадесет регионални плана, включително 

от ЕС и НАТО. В докторската работа е аналзириан и оценен опита на ЕС и 

НАТО относно прилагането на заложеното в Дневен ред „Жени, мир и 

сигурност“. Като държава член на ЕС и НАТО, Република България 

задължително трябва да има предвид и да хармонизира своите политики с 

приетите от двете организации планове за действие относно жените, мира 

и сигурността. 

Европейският съюз е световен лидер в насърчаването на равенството 

между половете и овластяването на жените и момичетата чрез всички 

политики на интеграционната организация. В допълнение, Европейската 

комисия следи отблизо развитието по въпросите на равнопоставеността на 

жените и мъжете и на борбата срещу насилието основано на пола, в 

региона на разширяване. Тези въпроси се разглеждат и по време на 

преговори за присъединяване и в процеса на стабилизиране и асоцииране.  

Политическата рамка на ЕС по темата се основава на: Глобалната 

стратегия за външната политика и политиката за сигурност на ЕС, която 

определя основните интереси и принципи за поемането на ангажименти и 

представя визия за по-надежден, отговорен и отзивчив ЕС в света; 
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Стратегически подход на ЕС относно жените, мира и сигурността, 

актуализиращ и заменящ Всеобхватния подход на ЕС по прилагането на 

резолюции 1325 и 1280 на СС на ООН от 2008 г.; План за действие относно 

равенството между половете за периода 2016 – 2020 г. (GAP II); 

Стратегическия подход за устойчивост във външната дейност на ЕС, и др. 

документи. В допълнение, ЕС провежда дейности за по-голямо включване 

и участие на жените в осъществяването на Общата външна политика и 

политика за сигурност (ОВППС) и Обща политика за сигурност и отбрана 

(ОПСО) на ЕС. Пример за това е стремежът за осигуряване на справедлив  

баланс по пол сред персонала и ръководството на Делегациите на ЕС и 

ОПСО мисиите и операциите в трети страни.  

Като политико-военен съюз, НАТО се стреми да гарантира 

сигурността на своите членове посредством политически и военни 

средства. На първо място, НАТО поставя политическата си роля - на съюз, 

който насърчава демократичните ценности и дава възможност на 

членовете да се консултират и да си сътрудничат по въпроси, свързани с 

отбраната и сигурността за решаване на проблеми, изграждане на доверие 

и в дългосрочен план - за предотвратяване на конфликти. Едва след това 

НАТО се проявява като военен съюз, който се ангажира с мирното 

разрешаване на спорове. Но ако дипломатическите усилия се провалят, 

организацията има военни сили за предприемане на операции по 

управление на кризи.  

Мирът и сигурността не могат да се свързват само с мъже и НАТО 

прави необходимото и жените да имат значима роля в организацията. На 

Срещата на върха в Лисабон през 2010 г. НАТО приема първия План за 

действие относно жените, мира и сигурността, който се актуализира на 

всеки две години.  

Политиките за насърчаване на равнопоставеността, участието и 

защитата на жените са залегнали в трите основни задачи на Алианса – 
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колективна отбрана, управление на кризи и сигурност чрез 

сътрудничество. Въпросите за овластяването на жените и тяхното 

равноправно участие в процесите по изграждане на мир и сигурност са 

активно застъпени в партньорската политика на НАТО и програмата 

„Наука за мир и сигурност“.  

През 2019 г. Алиансът приема Политика за превенция и отговор при 

сексуална експлоатация и сексуално насилие. За приоритетно поддържане 

в дневния ред на НАТО на въпросите за жените, мира и сигурността, 

активно допринасят Специалният представител на Генералния секретар по 

жените, мира и сигурността и Граждански съвет по темата, съставен от 

неправителствения и академичен сектор. 

В допълнение, Алиансът поема ангажимент да прилага принципите 

на Дневен ред „Жени, мир и сигурност“ и посредством Bi-SC Directive 

относно интегриране на резолюция 1325 на СС на ООН и перспективите на 

равнопоставеността на жените и мъжете в структурата на командването 

(включително мерки за защита по време на въоръжен конфликт).  

 

Изводи от втора глава 

1. Не съществува единен подход (модел) за изготвянето на 

Национален план за действие. 

2. Анализът за представителни политически практики по 

изследвания проблем показва, че резолюция 1325 на СС на ООН създава 

необходимата рамка за пълноценното участие на жените в разрешаването 

на конфликти и равенството между половете във всички аспекти на 

изграждането на мира и сигурността, като призовава правителствата, 

международните и регионалните институции и гражданското общество да 

предоставят възможност за равно участие на жените в мирните процеси, да 

защитават правата на жените в конфликтни и постконфликтни ситуации.  
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3. Въпреки големия брой на създадени национални планове за 

действие до момента, могат да се наблюдават пропуски както при 

цялостния подход към резолюциите, така и в изпълнението на заложените 

в тях принципи и цели.  

4. Дълготрайният напредък изисква изграждането на капацитет за 

национално и регионално прилагане на резолюция 1325 на СС на ООН и 

последващите я резолюции по темата, включително чрез насърчаване на 

мирните движения на жените, развитието на национални и регионални 

стратегии и планове за действие, изграждане на съюзи с ключовите 

заинтересовани страни и мобилизиране на ресурси. 

5. Важен момент за успешното изпълнение на плана, освен 

внимателно разпределяне на дейностите, е финансовата обезпеченост на 

отговорните институции, както и взаимодействието на държавните органи, 

агенции и др. с организациите на гражданското общество и академичните 

среди.  

 
 

В третата глава „Модел на Национален план за действие относно 

жените, мира и сигурността на Република България“ са идентифицирани 

„добри практики“, които са от ключово значение при работата по 

разработването на Национални планове за действие относно жените, мира 

и сигурността. Те могат да бъдат описани като оптимални начини за 

извършване на работа, така че да се постигне висока ефективност. Добрата 

практика е процес или методология, които са етични, справедливи и 

възпроизводими. Доказано е, че работят добре, успяват да постигнат 

целите си и поради това могат да се препоръчат като модел.  

За отправна точка при идентифицирането на „добри практики“, както 

и на пропуски, предизвикателства, възникващи тенденции и приоритети за 

действие по отношение на Дневен ред „Жени, мир и сигурност“ като 

продуктивно е прието позоваването   на публикуваното през 2015 г. 



25 

 

глобално проучване, озаглавено „Предотвратяване на конфликти, 

трансформиране на правосъдието и осигуряване на мира: Глобално 

проучване за прилагането на резолюция 1325 на Съвета за сигурност на 

ООН“. В него са обосновани изводите, че Дневен ред „Жени, мир и 

сигурност“ изисква постоянна и устойчива във времето политическа воля, 

осигуряване на човешки и финансови ресурси в краткосрочен, 

средносрочен и дългосрочен план, измерими цели и непрекъснат 

мониторинг и оценка.  

Идентифицирани и структурирани са „универсални“ политически 

методи и инструменти, приложими в контекста на значителна част от 

държавите-членки на ООН, като: включване на външно и вътрешно-

политически фокус; включване на дейности, свързани с овластяването на 

жените и постигане на равнопоставеност на жените и мъжете; 

ратифициране на ключови документи в областта на правата на човека; 

подкрепа и взаимодействие с гражданското общество; разоръжаване и 

контрол на въоръженията.   

Условно са обособени шест фази, които следва да бъдат спазени при 

изготвянето на национален план за дейтвие относно жените, мира и 

сигурността:  

1) определяне на ръководеща институция;  

2) действия по формиране на работна група за координация на 

изпълнението на плана, в партньорство с неправителствения сектор, 

академичните среди, независими експерти;  

3) провеждане на обществени консултации;  

4) идентифициране на приоритети/цели, които да залегнат в 

националния план за действие;  

5) въвеждане на координационен механизъм и механизъм за 

мониторинг по прилагането на националния план за действие;  
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6) изготвяне и приемане на национален план за действие, последващ 

преглед на изпълнението на заложеното в плана, междинно и финално 

отчитане на постигнатото.  

Предложен е структурен модел на Национален план за действие 

относно жените, мира и сигурността на Република България, като са 

разписани технологията на неговото изготвяне, структурата и 

съдържанието му. Моделът е базиран на идентифицираните „добри 

практики“ като основа за създаване на стратегически документ, какъвто 

следва да бъде националния план за действие относно жените, мира и 

сигурността, като се отчитат съответните политически параметри и 

финансови възможности, в комбинация с териториалните и демографски 

особености на страната и региона. 

Националният план за действие относно жените, мира и сигурността 

на Република България предоставя възможност на правителството да 

инициира стратегически действия, да дефинира приоритети и ресурси и да 

разпределя отговорностите между различните участници по темата. Това 

гарантира, че Дневен ред „Жени, мир и сигурност“ ще стане част от 

дневния ред на всички национални институции, участващи в 

предотвратяването на конфликти, в постигането и укрепването на мира.  

В този смисъл са структурирани конкретни практико-приложни 

препоръки към компетентните български институции като МВнР, МО, 

МВР и други институциите, имащи отношение по разработването на 

Национален план за действие относно жените, мира и сигурността.  

 

Изводи от трета глава 

1. Дневен ред „Жени, мир и сигурност“ включва насърчаването на 

глобални цели като международния мир и сигурност и равнопоставеността 

между жените и мъжете.  
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2. Изготвянето на Национален план за действие относно жените, 

мира и сигурността трябва да бъде разглеждан като приоритетна цел както 

на външната, така и на вътрешната политика на съответната държава. 

3. Националният план за действие следва да адресира стълбовете на 

резолюция 1325 на СС на ООН: превенция, участие, защита, 

възстановяване. 

4. От първостепенно значение е планът да съдържа балансиран 

ангажимент на всички звена на администрацията и гражданското 

общество, академичните среди и независими експерти.  

5. Проектът на План за действие следва да включва конкретни 

мерки и дейности, индикатори, отговорни институции, източници на 

финансиране, размер на финансиране и срокове за изпълнение. 

 

Заключение 

(Oбщи изводи от дисертационното изследване) 
 

1. Дисертационното изследване по темата “Жените в сигурността и 

отбраната. Модел на Национален план за действие за прилаганe на 

резолюция 1325 на СС на ООН“ подтвърди високата актуалност и 

значимост на насърчаването на ефективното участие на жените в усилията 

за постигане на устойчив мир и сигурност, включително по отношение на 

управлението на кризи и постконфликтно възстановяване.  

2. Разработването, приемането и прилагането на Национален план 

за действие относно жените, мира и сигурността е средство за 

потвърждаване и реализиране на ключов национален и 

външнополитически приорит на дадена страна в сферата на сигурността и 

отбраната.  

3. Резултатите от анализа потвърдиха работната хипотеза, че 

равнопоставеността на жените и мъжете, овластяването на жените, 

осигуряването на възможности за тяхното пълноценно и смислено участие 
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в процесите за мир и сигурност е предпоставка за поддържане на мир и 

сигурност и изграждане на устойчиви общества.  

4. Посредством интердисциплинарен подход и корелационен анализ 

е разкрит опитът и подхода на държави-членки на ООН, приели 

национални планове за действие – САЩ, Финландия, Ирландия, Чешката 

република, както и на регионални организации, приели такива 

стратегически документи – ЕС и НАТО. Аргументирано е, че анализът на 

добрите практики на избраните държави плюс съобразяването с 

приоритетите на ЕС и НАТО е добра основа за създаване на ефективен и 

смислен стратегически документ, приложим в Република България 

5. Сравнителният анализ на редица стратегически документи 

свързани с Дневен ред „Жени, мир и сигурност“ позволява и обосновава 

извеждането на „добри практики“ по отношение на изготвянето на 

национални планове за действие по темата.  В контекста на съвременната 

среда за сигурност тези стратегически документи придобиват особено 

значение като създават необходимата рамка за пълноценното участие на 

жените в разрешаването на конфликти, както и постигането на 

равнопоставеностт между жените и мъжете във всички аспекти на 

изграждането на мира и сигурността. Национални планове за действие 

призовават правителствата, международните и регионалните институции и 

гражданското общество да предоставят възможност за равно участие на 

жените в мирните процеси, да защитават правата на жените в конфликтни 

и постконфликтни ситуации.  

6. Установена е приложимостта на „добрите практики“ по 

отношение на разработването на стратегически документ по темата за 

Република България.  

7. Предлага се структурен модел на Национален план за действие 

относно жените, мира и сигурността на Република България.  
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8. Получените резултати от дисертационното изследване могат да 

бъдат полезни при разработване на Национален план за действие относно 

жените, мира и сигурността на Република България. 

9. Резултатите от изследването могат да се използват в политиката 

на България в сферата на правата на човека, в частност правата на жените 

и момичетата, както и в контекста на усилията в национален аспект за 

овластяването на жените и тяхната по-активна роля по въпросите на мира 

и сигурността.  

10. Разработването и приемането на Национален план за действие е 

от приоритетен интерес за страната ни, във връзка с което изследването на 

структурата и съдържанието на модел на такъв стратегически документ  

отговаря на тази обективна необходимост, което на свой ред определя 

актуалността и практико-приложната значимост на настоящия 

дисертационен труд. 

11. Внедряването на настоящия научен продукт може да бъде 

извършено посредством неговото инкорпориране като учебна тема в 

съдържанието на учебните програми на дипломатите и правителствените 

експерти в Министерство на външните работи, Министерство на 

отбраната, Министерство на вътрешните работи, други отговорни 

институции. Продуктът може да бъде включен също в процеса по 

изготвяне на информационните задачи на институциите с цел формиране и 

провеждане на националната позиция и политика в сферата на сигурността 

и отбраната. 

12. Резултатите и препоръките от изследването могат да бъдат 

използвани като отправна основа при изготвянето на Национален план за 

действие относно жените, мира и сигурността -  на неговото съдържание, 

структура, основни цели и дейности, свързани с тяхното постигане, 

насоките и инициативите в националната и външна политика в областта на 

сигурността и отбраната.  
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13. Дисертационният труд би могъл да предостави допълнителен 

принос като теория, методология и политически препоръки при активното 

участие на страната ни при изпълнение на международните ангажименти 

на държавата в областта на жените, мира и сигурността, включително 

двустранни и регионални инициитиви по тези въпроси; при формулиране 

на национални позиции на многостранни форуми; при изготвяне на 

отговор на българските власти на въпросници изпратени от различни 

международни организации като Комитет на ООН за премахване на всички 

форми на дискриминация по отношение на жените.    
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НАУЧНИ И ПРИЛОЖНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

Научни резултати 

1. Темата „жените в сферата за сигурност и отбрана“ е 

концептуализирана като проблем на теорията и управлението на 

сигурността. Дефинирани са неговото съдържание и параметри. 

2. На базата на обосновани критерии е направен сравнителен анализ 

и са оценени от гледна точка на тяхната ефективност релевантни 

национални и регионални стратегически документи, свързани с Дневен ред 

„Жени, мир и сигурност“. 

3. Предложен е структурен модел на Национален план за действие 

относно жените, мира и сигурността на Република България. Разписана е 

технологията на неговото изготвяне.  

 

Научно-приложни резултати 

1. Като базисна ценност на политиките за мир и сигурност е 

дефинирана и доказана тезата за насърчаването и ефективното участие на 

жените в тях.  

2. Идентифицирани са международни „добри практики“, пропуски, 

предизвикателства, възникващи тенденции и приоритети за действие по 

отношение на Дневен ред „Жени, мир и сигурност“. Установена е 

приложимостта им по отношение на разработването на стратегически 

документ по темата за Република България 

3. Структурирано е знание и са направени практически препоръки 

за прилагане на интердисциплинарен подход при изготвяне и прилагане на 

национални планове за действие в изпълнение на Дневен ред „Жени, мир и 

сигурност“. 
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