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Фигура 1.

Намерения на общините да се възползват от законовата възможност,
като въведат промени в наредбата по чл. 9 от ЗМД

Фигура 2.

Намерения на общините за насочване на средствата за пълно
премахване на таксите, дължими от родителите

Фигура 3.

Намерения относно избора на групи деца за освобождаване от такса

Фигура 4.

Намерения относно дофинансиране за пълно освобождаване на
родителите от такси

Фигура 5.

Основни предизвикателства пред общините по прилагането на
мярката

Фигура 6.

Изразена необходимост от подкрепа за въвеждане и прилагане на
мярката

Карта 1.

Общини на територията на Република България, в които е
реализирано теренно наблюдение

През 2020 година бяха взети важни
решения за предоставяне на допълнителни
бюджетни средства на общините в страната за подкрепа на родителите на деца в задължително предучилищно образование за
частично или пълно покриване на таксите
за детска градина. Една година по-късно
вече е налице значителен опит от въвеждането на новите мерки и Фондация „Тръст
за социална алтернатива“ разполага с данни от независим граждански мониторинг,
който проведохме върху приложението на
мерките.

ТСА е финансираща организация,
която подкрепя иновативни и резултатни подходи, повишаващи икономическата
независимост и подобряващи жизнените
перспективи на бедните в България, с фокус върху ромите. Вярваме в инвестициите в достъп до ранно образование, защото имаме доказателства за стойността им
за бъдещето на децата и на обществото ни
като цяло.
В България детската градина все
още остава твърде скъпа за семействата с
ниски доходи, а те, за съжаление, са много
на брой. Почти една трета от децата в България живеят в бедност и затова таксите,
дължими от родителите за посещаване на
детска градина, са сериозна бариера пред
включването в ранно образование на деца
от уязвими групи.

Знаем, че нуждите са много, а бюджетните средства са ограничени. Пандемията от Ковид-19 също оказва своето
въздействие върху потребностите и върху
общинските финанси. Именно в тези условия най-ефективното използване на наличния публичен ресурс трябва да остане
водещ приоритет.  
С настоящия доклад се надяваме
да подкрепим усилията за намиране на
най-ефективните решения за практическо
прилагане и евентуално бъдещо мащабиране на законовите промени за подпомагане
заплащането от родителите на таксите за
детска градина, с цел повече възможности
за ранно учене и грижа за всички деца в
България
Сара М. Перин
Изпълнителен директор Фондация
„Тръст за социална алтернатива“
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ЗА ИНИЦИАТИВАТА
Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА), чиято мисия е преодоляване на образователните и икономически неравенства чрез политики и мерки, основани на доказателства,
от 2012 година насам работи в широка мрежа от местни партньорства и в сътрудничество с национални и международни институции за преодоляване на финансовите бариери пред ранното
образование в страната.
В резултат от независимата оценка на въздействието на Световна банка върху проект
„Готови за училище“, осъществен от ТСА в периода 2014-2018 година, са налице висококачествени научни доказателства, че таксите, дължими от родителите за посещаване на детска
градина, представляват сериозна бариера пред включването в ранно образование на деца от
уязвими групи, а безплатната детска градина намалява наполовина дела на незаписаните деца
от такива общности.
Същевременно международни изследвания сочат, че инвестициите в подкрепа на достъпа до ранно образование имат съществено влияние върху образователните резултати в началното и средното образование и много по-голяма възвращаемост, отколкото интервенции в
по-късен етап. Не случайно една от целите за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации е свързана с ангажимента да се гарантира, че до 2030 година всички деца ще
имат достъп до качествено развитие, грижи и предучилищно образование в ранната детска
възраст.
С оглед високата социална и икономическа значимост за местните общности в страната на въведените с промените в Закона за предучилищното и училищното образование от
септември 2020 г. мерки за подпомагане достъпа до ранно образование, ТСА в сътрудничество
с Министерство на образованието и науката и Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ), и мрежа от местни граждански организации, предприе инициатива за мониторинг на изпълнението й, както и за подпомагане на общините в намирането на
най-ефективните решения за разходване на публичния ресурс. Инициативата има за цел да бъдат събрани количествени данни от поне 50% от общините в страната (чрез анкетно проучване,
разработено от ТСА), както и да бъдат получени дълбочинни количествени и качествени данни
за прилагането на мерките, предизвикателствата и рисковете в 10 избрани общини в страната
(чрез наблюдение по места).
Настоящият доклад представя основните резултати и изводи от проведеното наблюдение през първата година на приложение на мярката за подпомагане достъпа до ранно образование чрез покриване на таксите, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата
в задължителна предучилищна подготовка.
Предизвикателство от изследователска гледна точка е да бъде публикуван анализ на
прилагането на новата мярка само една година след влизане в сила на промените в Закона за
предучилищното и училищното образование (ЗПУО), но прегледът и изводите носят най-голяма полза за бъдещо планиране на политики, базирани на доказателства, ако бъдат представени навременно. Изложените в доклада наблюдения и препоръки имат за цел да допринесат
за подобряване и мащабиране на политиката в бъдеще, с оглед най-ефективното използване
на наличния публичен ресурс и с принос към поетия ангажимент в Стратегическата рамка за
развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030) за постепенно отпадане на таксите за детска градина до 2030 година.
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РЕЗЮМЕ
С приетите промени в Закона за предучилищното и училищното образование от месец
септември 2020 г. държавата поема ангажимент да подпомага заплащането на такси, дължими
от родителите за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, осъществявано от държавните и общинските детски градини и училища. Законът въвежда
децентрализиран подход на определяне конкретния обхват на тази нова мярка, а именно държавата да предоставя на общините определен осреднен стандарт на дете, което се обучава в
целодневна детска градина в задължителните за предучилищно образование групи. Общините
задължително следва да използват минимум 50% от получените средствата за пълно освобождаване от такси на определена група деца, но сами вземат решение дали да отменят таксите за
всички деца или за определени групи и кои.
В периода декември 2020 г. – януари 2021 г. Фондация „Тръст за социална алтернатива“, с подкрепата на Националното сдружение на общините в Република България, реализира
анкетно проучване сред общините в страната, което има за цел да установи намеренията на
общинските власти за прилагане на мярката за подпомагане на таксите за детска градина, дължими от родителите в предучилищното образование, въведена с промените в ЗПУО. Получени
са отговори от 55% от всички общини в страната. Резултатите показват, че преобладаваща
нагласа сред анкетираните общини е всички деца в задължителна предучилищна подготовка
да бъдат освободени от такси, но общините споделят и някои съществени предизвикателства
относно процеса на прилагане на новата мярка. Най-често посочваните предизвикателства са
тези от финансов характер, включително как да се дофинансира обхващането на повече деца
от мярката за пълно освобождаване и как полученият ресурс да се комбинира с вече действащи
други източници в рамките на бюджетната година.
С оглед високата социална и икономическа значимост на новата мярка, на база предварителните данни от анкетното проучване, Фондация „Тръст за социална алтернатива“ избра
десет конкретни общини, в които бе реализирано дълбочинно теренно изследване чрез документален анализ, експертни интервюта и фокус групи – Велико Търново, Казанлък, Ловеч,
Мъглиж, Троян, Оряхово, Павликени, Симеоновград, Съединение и Шумен.
Предложената от Министерство на образованието и науката мярка и мотивите, които
стоят в основата й – а именно преодоляването на пречките, оказващи негативно влияние върху
включването на необхванатите и преждевременно напускащите образователната система деца
в предучилищното образование – са пример за базирани на доказателства политики, който
следва да бъде оценен високо.
Събраните в рамките на проучването дълбочинни количествени и качествени данни в
десетте избрани общини, показват, че мерките за подкрепа на достъпа до ранно образование
чрез подпомагане заплащането от родителите на таксите за хранене на децата в задължителното предучилищно образование, имат висока социална и икономическа значимост за местните
общности в страната. Общинските ръководства на включените в проучването десет общини
оценяват смисъла и ползите на мерките за подпомагане на родителите за заплащането на дължимите такси за дейностите по хранене в детските градини и изразяват желание да подпомогнат максимално голям процент родители.
Очакванията на експертите в сферата на образованието и педагогическите специалисти, участвали в проведеното проучване, са мярката да допринесе за по-редовна посещаемост
на децата, за подпомагане на семейните бюджети и за разкриване на повече възможности пред
родителите за търсене на работа на пълен работен ден.
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Същевременно процесът на прилагане на мярката създава значителни предизвикателства пред общините с по-слаби възможности за икономическо развитие и с по-малко собствени
приходи да изберат кои групи деца да подпомогнат изцяло и за кои да подходят само към поевтиняване. По-развитите в икономически план общини имат избор да съфинансират пълното премахване на таксите за всички деца в предучилищни групи от собствените си бюджети.
По-малките общини обаче, които са с по-ограничени бюджетни средства, се оказват пред необходимост да изберат конкретни критерии за пълно премахване на таксите за отделни категории деца. Могат да бъдат потърсени и по-ефективни законодателни подходи за адресиране на
нуждите на икономически най-непривилигированите деца.
На база анкетата за намеренията на общините към януари 2021 г. и мониторинга на
общинските подходи в десет общини, следва да се очаква, че ще бъде налице разширяване на
обхвата в задължително предучилищно образование спрямо предходната учебна година, но не
с толкова, колкото би се разширил обхватът, ако мерките бяха фокусирани. Това е така, защото
някои общини избират да използват държавната субсидия за подкрепа на пълно премахване на
такси за категории деца, за които общината досега е поемала разхода, и да използват другата
част от субсидията, за да намалят частично таксата за всички останали деца. Спорно е дали
това е най-ефикасният подход за разходване на бюджетния ресурс, защото финансовата подкрепа няма доказан ефект върху посещаемостта на деца, които не са в икономически неравностойно положение, както и защото в общини с недостиг на места, намаляването на таксите
с малко може да се възприеме отрицателно от родителите. За да се постигне облекчаване на
финансовите предизвикателства за редовно посещаване на детска градина пред икономически
най-уязвимите деца (каквато бе първоначалната философия на мярката), е нужно цялостно
субсидиране на таксите чрез бюджета. С цел поетапно въвеждане на такъв подход, може да се
пристъпи таргетирано – например общините с най-високи нива на детска бедност да получат
ресурс за пълно покриване на таксите за всички възрастови групи, докато останалите общини
получат ресурс за частично покриване на таксите, както сега.
Изследването показва, че в редица населени места са налице предизвикателства по отношение на обхвата, разглеждан не от гледна точка на записване, а в по-широк смисъл като
устойчива, регулярна посещаемост на децата. Местните общности споделят положителна
оценка на работата на образователните медиатори и за усилията на общинско ниво, включително чрез осигуряване на транспорт, срещи с родителите с цел мотивиране и др. Необходими
са обаче допълнителни задълбочени анализи на причините за нередовното присъствие на децата, особено през зимните месеци – предизвикателство, което споделят много общини, особено
в малките населени места и в села извън общинския център.
Следва да бъдат направени допълнителни усилия за информиране на родителите и
местните общности като цяло за взетите на общинско ниво решения за прилагане на новата
мярка. Изследването показва, че като правило общините по-скоро търсят експертен принос на
ръководителите на детски градини, но няма данни да са провеждани широки консултации и
изследвания на нагласите с родители, семейства и представители на местните общности преди
вземането на решение за конкретния подход на прилагане на мярката. Важно е да се приложи
целенасочен подход за информиране на родителите относно новата мярка, в частност на тези
категории деца, които няма да бъдат обхванати от пълно освобождаване, като това следва да е
особен приоритет в по-малките общини.
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Важно е да се формулира и визия за ефективно взаимодействие с родителите от уязвими групи в общините, в които не е постигнат пълен обхват и устойчива посещаемост, за
запознаването и информирането им за ползите конкретно от образователния процес в детската
градина, отвъд аспектите на възпитание, социализация и грижа, с цел мотивиране към редовно
посещение.

EXECUTIVE SUMMARY
The amendments to the Pre-school and School Education Act adopted in September 2020
represent a commitment by the state to support the payment of fees that were previously collected
from parents primarily for the purpose of meals that are provided to children in mandatory preschool education carried out in state and municipal kindergartens and schools. The law introduces a
decentralized approach, whereby the state provides municipalities with a specified amount of public
funding based on a uniform standard per child that is enrolled in pre-school education in the mandatory
age groups. Municipalities are required to use a minimum of 50% of the amount to fully waive fees
for specific groups of children, but they may decide whether to utilize remaining funds to fully waive
fees or to co-finance a full waiver of all kindergarten fees, as well as which groups to support and how.
In the period December 2020 – January 2021, the Trust for Social Achievement Foundation,
with the support of the National Association of the Municipalities in the Republic of Bulgaria,
conducted a survey among municipalities in Bulgaria to determine the intentions of municipal
authorities for the implementation of the new measure for public funding of fees in mandatory preschool education. Responses were collected from 55% of all municipalities. The results show that
the predominant attitude among the surveyed municipalities at the start of 2021 is that all children in
mandatory pre-school groups should benefit from fee waiving, but they also share some significant
challenges with regard to the process of the practical application of the measure. The most quoted
challenges are financial ones, including how to co-finance in order to expand the scope of the measure
to as many children as possible, and how to combine the received financial resource with other active
sources of funding in the framework of the budget year.
Taking into account the high social and economic impact of the new measure, and based on
the preliminary survey data, the Trust for Social Achievement Foundation selected ten municipalities
to carry out in-depth research with the methods of desk research, expert interviews and focus
groups. These included Veliko Turnovo, Kazanluk, Lovech, Muglizh, Troyan, Oryahovo, Pavlikeni,
Simeonovgrad, Saedinenie and Shumen.
The measure proposed by the Ministry of Education and Science and the justification behind
it – namely, to overcome the barriers which negatively impact the access of non-participating children
in pre-school education and which lead to early drop-outs – are an example of evidence-based policymaking and should be assessed highly.
The qualitative and quantitative data collected during the research in the ten selected
municipalities demonstrate that the measures for supporting access to early education through
contributions to the fees, collected from parents, have high social and economic benefit for the local
communities throughout the country. The authorities of the studied municipalities positively evaluate
the objectives and the benefits of the measure to support parents in paying the fees for meals in the
kindergartens and express willingness to support the maximum possible number of parents.
The expectation of the experts in the education field and the pedagogical specialists, who
participated in the research activities, is that the measure will contribute to more regular attendance
of children and to better employability opportunities for parents and chances to seek full time
employment.
At the same time, the implementation process of the measure raises significant challenges
for municipalities with more limited opportunities for economic development and with smaller
revenues, complicating their decision about which groups of children to support fully and which to
support partially. The more economically developed municipalities have the choice to co-finance
the full waiving of fees in mandatory pre-school groups from their own municipal budgets. Smaller
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municipalities however face the need to establish specific criteria for full waiving according to
particular categories of children. This suggests that there could be more effective legislative approaches
for addressing the needs of the most economically disadvantaged children.
Based on the indicated objectives of the municipalities shared in January 2021, and the
monitoring of 10 selected municipal approaches, it should be expected that an increase is indeed
observed in pre-school coverage in comparison to previous years, however the increase will be smaller
than it might have been had the measure been more focused. The reason for this lies in the fact that
some municipalities choose to use the additional state funding to fully waive fees for categories of
children that were covered using municipal subsidies prior to the measure. The remaining amount of
the received funding is used to partially decrease the fees for all other groups. It is arguable whether
this is the most effective approach for using the budget resource, given that there is no evidence to
demonstrate that financial support for children who are not economically disadvantaged will impact
attendance. Moreover, in municipalities that face a shortage of kindergarten places, reductions of the
fee may be negatively perceived by parents.
In order to achieve significant relief of the financial barriers to regular attendance of
kindergarten for the most economically vulnerable children (which was the initial philosophy of the
measure), a full subsidizing of the fees is needed through the budget. In order to gradually introduce
such an approach, targeted steps could be taken – for example municipalities with the highest levels
of child poverty could receive financial resources to fully waive fees for all age groups, while the
remaining municipalities receive partial funding, as is the current approach.
The research shows that the main challenge to participation in kindergarten in many locations
is actually the regular attendance, not the enrollment rates. Local communities share a positive
assessment of the work of educational mediators and the municipal teams, including through ensuring
transportation, parent meetings for motivation and awareness raising, etc. Additional in-depth
analyses are needed, however, to identify reasons for irregular attendance for children, particularly
in the winter months – a challenge shared by many municipalities, especially in smaller and remote
settlements, away from the municipal center.
Additional efforts should be directed towards effective communication with parents and local
communities regarding the new decisions for implementation of the policy at the municipal level. The
study shows that as a general trend, municipalities request expert contribution from the kindergarten
and school managements, but there is no specific data showing that larger public consultations and
analyses have been implemented to study parent attitudes and perceptions of the families and local
communities before decisions were taken on the specific approach for targeting the measure by the
municipalities. A broader approach should be taken to inform parents about the new financing, in
particular parents of those categories of children which will not be fully covered by the measure. This
should be a particular priority in smaller municipalities.
A vision should also be formulated for effective interaction with parents from disadvantaged
communities, especially where full participation has not been achieved and attendance is irregular, in
order to inform and acquaint them with the specific benefits of the educational process in pre-school,
beyond the socialization and care aspects, in order to motivate regular attendance.
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ЧАСТ 1

ДОСТЪП ДО РАННО
ОБРАЗОВАНИЕ В
БЪЛГАРИЯ –
ВЪЗМОЖНОСТИ И
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

11

В този раздел на изследването:
Научни изследвания категорично доказват ползите от редовното посещаване

на детска градина върху детското развитие и успехa в училище.

 бразователни неравенства се проявяват още преди децата да постъпят в пърО
ви клас и преодоляването им е пряко свързано с достъпа до качествени образователните услуги в ранното детство.
 България детската градина все още остава твърде скъпа за много семейства с
В
ниски доходи.
Таксите, дължими от родителите за посещаване на детска градина, представля-

ват сериозна бариера пред включването в ранно образование на деца от уязвими групи, а безплатната детска градина намалява наполовина дела на незаписаните деца от такива общности.

 промените в Закона за предучилищното и училищното образование от
С
2020 г. е въведен децентрализиран подход за намаляване финансовата тежест
на детската градина за родителите, като държавата предоставя на общините
осреднен стандарт на дете в задължително предучилищно образование.
 ъществуват дисбаланси в социално-икономическото развитие на общините и
С
сериозни диспропорции по отношение на собствените им приходи.
 ъведеният подход създава предизвикателства пред общините да определят
В
точни, ясни, а и обществено приемливи критерии за избор за пълно освобождаването от такса на отделни групи деца и не-освобождаване на други.
 ажно е да се предприемат целенасочени мерки за преодоляване на задълбоВ
чаващите се у нас академични неравенства, и затова анализът на ефектите от
приетите промени по отношение на таксите за детска градина следва да бъде
водещ при планиране на бъдещото прилагане на мярката и евентуалното й мащабиране.
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ДОСТЪП ДО РАННО ОБРАЗОВАНИЕ –
ИНВЕСТИЦИЯ ЗА ВСИЧКИ
Научните изследвания в областта на ранното детство категорично показват, че редовното посещаване на детска градина има положително въздействие върху детското развитие.
На възраст между 3 и 6 години децата се намират и в ключов период от своето израстване, в
който могат да учат и да практикуват гъвкавост, самоконтрол, управление на емоциите, взаимодействие с другите – това е „критичен прозорец“, който предоставя възможност за психологическо и социално развитие. Без той да бъде оползотворен пълноценно, децата израстват, без
уменията, необходими за решаване на проблеми или планиране на бъдещето1. Посещаването
на детска градина може да допринесе за развиването на важни умения като сътрудничество,
комуникация, споделяне, емпатия, разбирателство с останалите хора, на които децата да разчитат до края на живота си2.
По-дългото време прекарано в детската градина допринася за по-успешното справяне
в училище. По данни от Програмата за международно оценяване на учениците PISA, децата,
които са били в детска градина повече от две години, придобиват необходимите умения и показват по-добри резултати от децата, които не са обхванати в задължителното предучилищно
образование3.
Висококачественото ранно образование и грижа носят ползи както в краткосрочен, така
и в дългосрочен план не само за децата в процеса на тяхното израстване, но и за обществото в
по-широк мащаб. Както много други европейски страни, и България е изправена пред значителни социално-демографски предизвикателства и нови икономически реалности. Застаряващото
население ще става все по-зависимо от социални трансфери, които се плащат от данъците на
работната сила, участниците в която прогресивно намаляват. В същото време, работодателите
в България твърдят, че кандидатите за работа често не разполагат с необходимите умения, които да ги направят конкурентоспособни на пазара: както социално-емоционални умения, като
самодисциплина и постоянство; така и когнитивни умения, като езикова и математическа грамотност. Това разминаване между предлагана и търсена квалификация се наблюдава най-вече
в групата на младежите със завършено средно общо образование, лицата с основно и по-ниско
образование и без квалификация4. Към 2020 г. страната e с едни от най-високите нива в ЕС на
младежи, които не участват в никакъв вид заетост, образование или обучение5. В основата на
тези тенденции често стоят образователни неравенства, които започват да се проявяват още
преди децата да постъпят в първи клас. Преодоляването им е пряко свързано с достъпа до и
качеството на образователните услуги, а редица международни изследвания показват, че инвестирането в образование в ранна детска възраст е публичен разход с най-висока норма на
възвръщаемост6.
Мерките за ранно детско развитие имат особено важно значение в контекста на преодоляване на неравенствата, пред които са изправени групите в неравностойно положение.
Множество изследвания сочат, че неравенствата в детското развитие започватоще в пренатал1 Harvard University, Building the Brain’s “Air Traffic Control” System: How Early Experiences Shape the Development
of Executive Function, Center for the Developing Child, 2011.
2 Harvard University, 2011.
3 Balladaresi, Jaime, Miloš Kankaraš, Attendance in early childhood education and care programmes and academic
proficiencies at age 15, OECD Education Working Papers, 2020
4 Министерство на финансите, Преглед на публичните разходи. Образованието – състояние, проблеми и
възможности.
5 Eurostat, Statistics on young people neither in employment nor in education or training, 2020.
6 Вж. изследванията на Schweinhart, L.J; Heckman, J.J, и мн. др.
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ния период и през първите години от живота7. Ранното детско образование показва най-добри
резултати при учениците с ниски резултати, както и при тези, които вкъщи говорят език, различен от езика на образователната институция8. Късното постъпване или не посещаването на
детска градина на деца от уязвими общности води след себе си редица други проблеми, които
най-често се проявяват в начална училищна възраст и на по-късен етап и в живота, като социална изолация, безработица, бедност. Често при постъпването си в училищна среда, децата от
уязвими общности, в частност деца от малцинствени етнически групи, които говорят майчин
език, различен от езика на образователните институции, трудно се адаптират поради езиковата
бариера, за което образователната система не винаги има ресурси и подходи за справяне. Така
се създават условия за непълноценното им включване в образователния процес, както и практики за пренебрегване на техните ниски училищни постижения, водещи до ранното отпадане
от училище.
Ранното включване в качествени услуги за образование и грижа от своя страна има
доказан потенциал да съдейства за преодоляването на тези изходни неравенства. По данни
от национално представително проучване сред ромските общности в България от 2019 година,
проведено от „Global metrics“ и възложено от ТСА, посещаването на детска градина увеличава шансовете за завършване на висше образование с около 35%. Нещо повече, заетостта сред
лицата от ромски етнически произход, посещавали детска градина, е 40% по-висока, а доходите им са с 30% по-високи от доходите на лицата, които не са посещавали детска градина.
Качественото ранното образование и грижа, достъпно за всяко дете и семейство, независимо от неговия социално-икономически статус, е инвестиция с най-висока възвращаемост
– за децата, за техните семейства, за обществото и икономическото развитие на страната като
цяло.

ДЕТСКАТА ГРАДИНА В БЪЛГАРИЯ –
ТВЪРДЕ СКЪПА ЗА МНОГО СЕМЕЙСТВА
Дейностите в системата на предучилищното образование в България се финансират
със средства от държавния бюджет, бюджетите на общините, европейски фондове и програми и други източници. Семействата заплащат такси за издръжка на дейности, които не
се финансират от държавния бюджет, а на децата в задължително предучилищно образование – само такси за дейностите по хранене, извън финансираното от държавата. Дължимите от родителите такси се определят с решения на общинските съвети, като органите на
местното самоуправление имат правомощия да определят намален размер или напълно да
освободят от такси определени групи деца. Данни от собствено проучване на ТСА, актуални към февруари 2020 г. показват, че едва малко над 10% от общините в страната прилагат
икономически (доходни) критерии за намаляване или освобождаване от дължимите такси
в предучилищното образование. Според анализи на Министерство на образованието и науката въпреки че „нормативната уредба осигурява облекчения, малко са общините, които
могат да определят такси, постижими за семействата и децата от уязвими групи (Бургас,
Исперих и някои други).9“
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7 Heckman, 2006; Walker et al. 2011, Chmielewski, 2019; OECD, 2019
8 Gortazar, L. et al, 2014
9 К
 омитет за наблюдение по ОП НОИР. Обосновка към критерии за подбор на операция „Активно приобщаване
в системата на предучилищното образование“.

Същевременно в България детската градина все още остава твърде скъпа за много семейства с ниски доходи. По данни на НСИ за 2019 г. 27,5% от всички деца във възрастовата
група 0-17 години живеят в бедност, а 25% от децата живеят в домакинства с тежки материални
лишения. Според актуални изследвания на Институт Отворено общество месечните разходи за
посещение на детска градина за две деца в домакинство със средни доходи не надхвърлят 17%
от разходите на домакинството като цяло, докато за домакинство с две деца, което живее под
линията на бедността10, но не подлежи на облекчения от таксата за детска градина, те възлизат
на 50% от месечните разходи на домакинство за храна и се явяват втори по размер разходи,
съвместими с жилищните такива11.
Според анализ на Национална мрежа за децата продължават да се наблюдават значителна концентрация и разслоение в обществото по показателите детска бедност и социално
изключване като функция на множество фактори, в т.ч. здравен и образователен статус на населението, нива на безработица, териториално разпределение на населението, достъп до услуги
за ранно детско образование и грижи и др.12 Очаква се икономическата криза в резултат от
пандемията от Ковид-19 да има съществено влияние върху тези тенденции през следващите
години, задълбочавайки бедността и съществуващите неравенства сред определени уязвими
групи и водейки до спад на детското благосъстояние и нарастването на детската бедност в
страната13. В този контекст достъпът до качествено ранно образование и грижа е ключов фактор за компенсиране на разширяващите се образователни неравенства.
Таксите, дължими от родителите за посещаване на детска градина, представляват сериозна бариера пред включването в ранно образование на деца от уязвими групи, а безплатната детска градина намалява наполовина дела на незаписаните деца от такива общности. Висококачествени научни доказателства, основани на първата по рода си за България
независимата оценка на въздействието на Световна банка по проект „Готови за училище“,
осъществен от Фондация „Тръст за социална алтернатива“ в периода 2014-2018 година, показват, че премахването на най-често срещаните разходи за посещаване на детската градина
(такси, помагала и пособия, медицински изследвания и др.) води до статистически значимо
увеличаване на броя записалите се и посещаващи детска градина деца от уязвими общности
в България.
В проекта са включени 236 населени места и 5 772 деца от цялата страна, 87% от които
принадлежат към малцинствени групи, главно ромското малцинство. Всяко населено място
е разпределено на случаен принцип в една от осем възможни групи, които получават съчетание от информация и финансови стимули, а една от формираните групи е контролна група. В
сравнение с контролната група, броят на незаписалите се намалява с 50%, а посещаването на
детска градина нараства с 20%, като разходите на месец за дете са само в рамките на 25 лева.
Нещо повече, това положително въздействие е по-ясно изразено за децата на семействата от
малцинствени групи.
В резултат както на институционални усилия за преодоляване на изоставането в нивата на участие14 в задължително предучилищно образование спрямо целите от Барселона
за най-малко 90% обхват, така и на активна застъпническа дейност на национално и местно ниво на над двадесет граждански организации от мрежата „Готови за училище“, през
10 Данни на НСИ, цитирани по Open Society Foundation, Roma Early Childhood Inclusion+, Republic of Bulgaria
Report, 2020.
11 Захариев, Боян, Йорданов, Илко. Такси и достъп до детска градина, В: Демокрация, децентрализация,
самоуправление, СУ, 2019.
12 Национална мрежа за децата, Бележник 2021.
13 Пак там.
14 По данни за 2018 г. България е постигнала 78% обхват в ранно образование в задължителните предучилищни
групи.
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пролетта на 2018 г. Министерство на образованието и науката и ИА ОПНОИР договаря с
Европейската комисия дизайна на новата операция „Активно Приобщаване“, финансирана
в рамките на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП
НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни
и инвестиционни фондове. Операцията предвижда финансиране за покриване на таксите
за посещаване на целодневна детска градина на децата от уязвими групи и живеещи в бедност, с цел преодоляване на икономическите бариери за включване и премахване на една
от най-значимите причини за неучастие в предучилищно образование – ниските доходи на
семействата.
Макар включването на таксите за детска градина като допустима дейност по оперативната програма да представлява безспорно ключова стъпка в посока подкрепа равния
достъп до ранно образование, проектният принцип носи и своите ограничения. Опитът от
работата по проект BG05M2ОP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното и училищното образование“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (проект „Активно
приобщаване“) по отношение на таксите за детска градина обаче има важен принос към
решението на Министерство на образованието и науката да представи още през есента на
2019 г. своите намерения да предложи промяна в Закона за предучилищното и училищното
образование в посока регламентиране на държавно финансиране за покриване на таксите
за детска градина на нуждаещите се от такава подкрепа деца и техните семейства.

НОВ ПОДХОД В ПОДПОМАГАНЕТО
НА ДОСТЪПА ДО РАННО ОБРАЗОВАНИЕ
През пролетта на 2020 г. Министерство на образованието и науката представя проект на
Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование,
с което се предлагат няколко значими промени в сферата на предучилищното образование.
Промените включват въвеждане на задължително предучилищно образование за 4-годишните
деца, мерки за компенсиране на родителите, чиито деца не са приети в държавни или общински детски градини поради липса на свободни места, както и промени по отношение подпомагането на таксите за детска градина.
В първоначалното предложение на Министерство на образованието и науката, представено за обществено обсъждане, промените по отношение на подпомагането на таксите са
формулирани така:
„Държавата подпомага заплащането на такси за ползване на детски градини,
дължими от родителите, които без помощта на другиго не могат да задоволяват
основни жизнени потребности на децата си. Средствата от държавния бюджет за
подпомагане на заплащането на дължими от родителите такси за ползване на детски
градини се предоставят на общините – за общинските детски градини, или на съответния първостепенен разпоредител с бюджет – за държавните детски градини. С
размера на предоставените от държавния бюджет средства се компенсират приходите от дължимите от родителите такси за ползване на детски градини в общинския, съответно в бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет.“
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Така предвидената възможност за заплащане на такси за детска градина от държавния
бюджет е важно достижение на проектозакона. Същевременно следва да се отбележи, че критериите за обхвата на мярката не са дефинирани ясно, като липсват гаранции, че биха осигурили обхващане на всички деца, живеещи в бедност или в риск от бедност, особено с оглед утвърдените международни дефиниции за детската бедност и риск от бедност, които надхвърлят
задоволяването на основните жизнени потребности на децата.
В мотивите към проекта на Закон за изменение и допълнение се подчертава, че мярката
за подпомагане заплащането на таксите за ползване на детски градини се очаква да стимулира
включването в предучилищно образование на децата на родители, които без помощта на другиго
не могат да задоволяват основни жизнени потребности на децата си. Подпомагането на тези родителите е стъпка, насочена към преодоляването на пречките, които оказват негативно влияние
върху включването на децата в предучилищното образование. Като цяло според вносителя това
са деца, които формират основния дял на необхванатите и преждевременно напускащите образователната система. В мотивите се посочва още, че за очаквания ефект от мярката е показателно,
че ежегодно се увеличават общините, които вече са предприели действия за пълно или частично
освобождаване на родителите от заплащане на такси за посещаване на детски градини, въпреки
че по този начин се намалява размера на приходната част на бюджетите им.
Проектозаконът търпи редица значими промени в процеса на първо четене в Народното събрание през лятото на 2020 г. Новите текстове въвеждат покриване на таксите за
семействата, получаващи социални помощи или детски надбавки. Според анализ на Център
за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ по този начин от началото на новата
учебна 2020-2021 година близо 55% от децата в детските градини не следва да заплащат такси, като държавата би възстановявала на общините таксите, които е трябвало да съберат от
родителите. Очаква се в различните общини да се възстановяват различни суми в зависимост
от размера на таксите, които се събират, а общините, които са премахнали таксите за детски
градини, да не получат финансиране от бюджета, тъй като реално към момента на влизане в
сила на закона не събират такси от родителите15.
Преди второ четене проектозаконът отново търпи значими промени в частта подпомагане на такси. Приетият текст затвърждава ангажимента държавата да подпомага заплащането
на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, осъществявано от държавните и общинските детски градини и училища,
извън финансираното от държавата (чл. 283, ал. 1 нова т. 10 и нови ал. 9-15). Въведен е обаче нов,
по същество децентрализиран подход на определяне обхвата на мярката. Промените предвиждат
държавата да предоставя на общините определен осреднен стандарт на дете, което се обучава в
целодневна детска градина в задължителните за предучилищно образование групи. Общините
задължително следва да използват минимум 50% от средствата, получени на базата осреднения
стандарт, за пълно освобождаване от такси на определена група деца. Общините сами вземат решение дали да отменят таксите за всички деца или за определени групи (и съответно кои групи).
Съгласно новия текст:
„Държавата подпомага заплащането на такси, дължими от родителите за
дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование,
осъществявано от държавните и общинските детски градини и училища, извън финансираното от държавата. Средствата от държавния бюджет за подпомагане на
заплащането на дължими от родителите такси се предоставят по бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет. (…) Условията и редът за пълно и/
или частично подпомагане на заплащането на дължими от родителите такси за дей15 Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, Народното събрание прие на второ четене
промени в Закона за предучилищното и училищното образование, 17 септември 2020 г.

17

ностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, извън
финансираното от държавата, се определят със: 1. наредбите по чл. 9 от Закона за
местните данъци и такси - за общинските детски градини и училища; 2. акта по чл.
298, ал. 3, т. 2 - за държавните детски градини и училища. Първостепенният разпоредител с бюджет е длъжен да осигури пълно подпомагане на заплащането на такси,
дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в задължителното
предучилищно образование, с не по-малко от 50 на сто от средствата.“
Въведеният подход има своите положителни страни, както и някои рискове. От една
страна, предвиденото заплащане на таксите за детска градина от държавния бюджет е положителна стъпка, която има потенциал да подпомогне записването и редовната посещаемост
на детска градина от децата на по-бедни семейства, за които таксите се явяват важна пречка
за записването. И още по-важно – след премахването на абонаментния компонент от таксата
и въвеждане в повечето общини в страната на диференцирана дневна ставка – таксите остават
значима пречка пред редовното посещаване особено в селата и по-бедните региони.
От друга страна, въведеният подход създава предизвикателства пред общините да определят точни и ясни, а и обществено приемливи критерии за избор за пълно освобождаването
от такса на отделни групи деца и не-освобождаване на други.
Приетите промени следва да се разглеждат и в по-широкия контекст на социално-икономическото развитие на местно ниво и нарастващите регионални неравенства. Налице са
значими дисбаланси в социално-икономическото развитие както между отделните региони на
страната (сред които най-слаби показатели имат Северозападният и Северният централен регион), така и между урбанизираните общини, в частност областните центрове, от една страна,
и общините в селските райони. Например по данни от картографиране на бедността на Националния статистически институт (2018) съществуват области с висок относителен дял на бедните в райони със сравнително нисък относителен дял на бедните на ниво статистически район.
На по-ниско териториално ниво съществуват общини с висок относителен дял на бедните, намиращи се в области (райони) с нисък относителен дял на бедните. И обратното, общини с
нисък относителен дял на бедните, намиращи се в области с висок относителен дял на бедните,
могат да изглеждат като засегнати от бедността или нуждаещи се от социална подкрепа16. Дисбалансите в ключови икономически показатели спрямо най-добре и най-слабо представящите се
райони на страната често са в десетократен мащаб. По данни за 2019 г. безработицата например
варира от 2-3% в София (столица), Пловдив и Варна до около 20% във Видин и Монтана. Брутната добавена стойност на човек от населението варира от близо 29 хил. лв. в София до под 7 хил.
лв. в Силистра, Сливен и Видин17.
Още по-съществени са диспропорциите по отношение на собствените приходи на общините. Изследвания на Института за пазарна икономика показват, че различията са значителни, като по данни от 2019 г. в 6 общини те надхвърлят 1000 лв. (Созопол, Мирково, Несебър,
Приморско, Чавдар и Челопеч), в още 29 са в границите от 400 до 1000 лв., а цели 79 общини
имат собствени приходи до 200 лв. на човек от населението. От тази гледна точка големината
на общината няма определящо значение, защото във водещите 25 общини не попада нито един
областен център освен столицата. Относително високи постъпления от местни данъци и такси
отчитат сравнително малки общини с развита добивна индустрия, енергетика и тежка промишленост, както и такива, в които туризмът играе значима роля в регионалната икономика.
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16 Национален статистически институт, Картографиране на бедността в Република България, 2018, стр. 55.
17 Институт за пазарна икономика, Регионални профили 2020. Данни на НСИ, собствени изчисления на ИПИ.

На фона на тези значими различия в икономическото развитие и възможности на областно и общинско ниво в страната, може да се очаква въведената промяна относно подхода
за премахване на таксите между първо и второ четене на законопроекта по-скоро да улесни
по-развитите в икономически план общини, които имат повече собствени приходи. Тя обаче
затруднява по-малките общини без значими източници на собствени приходи, които нямат
възможност да съ-финансират пълно покриване на таксите за всички деца и се налага сами
да дефинират ясни и обществено приемливи критерии. Единствените за които направената
промяна е еднозначно положителна, са общините, които вече са отменили таксите за детска
градина, които следва да получат съответната сума по единния разходен стандарт за дете
спрямо съответно брой деца в предучилищни групи в общината18.
Доколкото социално-икономическите неравенства имат силно отражение в образователната сфера, от особена важност е внимателно да се проследи ефектът от въведената мярка
както върху общинските финанси в краткосрочен и средносрочен план, така и върху онези
показатели за резултат от прилагането на мярката, които стоят в основата на приемането й, а
именно повишаване обхвата в предучилищно образование, намаляване на ранното отпадане от
училище, подобряване образователните постижения на обхванатите деца. Множество актуални анализи показват висока степен на нехомогенност в качеството и резултатите на предучилищното и училищното образование. Според Института за изследвания в образованието „българската образователна система се отличава с висока степен на стратификация и клъстериране,
с големи разлики в индивидуалните постижения и с ниски средни нива на постигнатите резултати“ – налице е все по-широко разтваряне на „ножицата“ на образователните възможности,
отношението към ученето и постиженията на различните „клъстери“ от ученици19.
Но докато социалните неравенства в България трудно могат да бъдат преодолени поради значителна концентрация на бедност и нисък образователен статус на родителите в много от общините,
то целенасочени мерки за преодоляване на академичните неравенства следва да бъдат ключов приоритет на всички системи, които имат отношение към тези проблеми – финансова, образователна, социална. От тази гледна точка, анализът и отчитането на положителните, а и на евентуални негативни
ефекти от така приетите промени по отношение на таксите за детска градина, следва да бъде водещ
фактор при планиране бъдещото прилагане на мярката и евентуалното й мащабиране.

18 Център „Амалипе“, Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за предучилищното и
училищното образование, 17 септември 2020 г.
19 Институт за изследвания в образованието, Проблеми на предучилищното и училищното образование в
България и възможности за ограничаване на тяхното негативно въздействие, 2019.
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МЕТОДОЛОГИЯ НА НАБЛЮДЕНИЕТО
В периода декември 2020 г. – януари 2021 г. ТСА, с подкрепата на Националното сдружение на общините в Република България, реализира анкетно проучване сред общините в
страната, което има за цел да установи намеренията на общинските власти за прилагане на
мярката за подпомагане на таксите за детска градина, дължими от родителите в предучилищното образование, въведена с промените в ЗПУО.
Анкетното проучване има за цел да установи:
-

Какви са намеренията на общините да се възползват от законовата възможност, заложена с промените в ЗПУО по отношение подпомагането на такси, дължими от родителите
за децата в задължителна предучилищна подготовка, както и каква част от средствата
планират да насочат за пълно освобождаване;

-

Кои групи деца планират да освободят изцяло от такси;

-

Възнамеряват ли да съ-финансират пълното премахване на таксите в задължителна предучилищна подготовка;

-

Кои са основните предизвикателства, които очакват във връзка с планирането и прилагането на мярката;

-

От какъв тип подкрепа имат нужда за въвеждането на мярката.

Анкетата е изпратена в електронен формат до заместник-кметовете с ресор образование и до експертите с ресор хуманитарни дейности (образование) във всички 265 общини в
страната. Получени са отговори от 146 общини, което представлява 55% от всички общини в
страната. Сред отговорилите са 17 от 27-те общини-областни центрове.
Въз основа на получената чрез анкетното проучване информация са избрани 10 общини в страната за провеждане на изследване на терен, които към месец февруари 2021 г. са
в напреднал етап от процеса на планиране и/или въвеждане на новата мярка чрез промени в
общинската нормативна уредба. По отношение на избора на общини за провеждане на дълбочинно изследване са взети предвид и следните фактори:
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-

наличие сред избраните 10 общини на такива, които са и областни центрове, както и на
малки общини;

-

наличие на общини от поне 3 от 6-те статистически района за планиране NUTS-2;

-

наличие на общини с над 35% относителен дял на бедните лица;

-

наличие на общини с висок дял на лица, които се самоопределят като представители на
ромски етнос;

-

наличие сред избраните 10 общини на такива, които посочват намерение за пълно освобождаване от такси на всички деца в задължителна предучилищна подготовка, и на
такива, които планират или вече са въвели други критерии.

Карта 1. Общини на територията на Република България, в които е реализирано теренно
наблюдение

Оряхово
Шумен
Ловеч

Павликени
Велико
Търново

Троян
Казанлък
Съединение

Мъглиж

Симеоновград

Реализираните дейности по наблюдение във всяка от десетте избрани общини включват:
1. Идентифициране на източници на информация в изследваната община
Във всяка община предварително са идентифицирани необходимите източници на информация за прилагането на мярката, както и респонденти за провеждане на дълбочинни експертни интервюта и фокус групи. Документалните източници включват общински наредби и други
нормативни актове, решения на Общинския съвет, заповеди на кмета, доклади, статистически
данни и др. Респондентите, идентифицирани за провеждане на дълбочинни експертни интервюта включват представители на общинската администрация на политическо ниво (кмет, заместник-кмет), на експертно ниво (директори на дирекции, началници на отдели, експерти),
общински съветници, представители на Регионалните управления по образование, директори
на детски градини. Идентифицирани са и участници за включване във фокус, в т.ч. родители, директори на детски градини, учители, други специалисти, представители на неправителствени организации, активни членове на местната общност и др.
2. Теренно изследване
Във всяка от десетте избрани общини са издирени и анализирани релевантни документални
източници на информация за прилагането на мярката, включително общински наредби и други
нормативни актове, решения на Общинския съвет, заповеди на кмета, доклади, стратегии, планове, статистически данни. Проведени са средно по 10 дълбочинни експертни интервюта с представители на органите на местна власт, образователни институции, представители на неправителствения сектор и други. Реализирани са средно по две фокус групи с между 6 и 12 участници,
вкл. родители, които получават подкрепа за таксите за детска градина, родители, които заплащат
дължимите такси в пълен размер, учители, директори, активни лидери на общности и др.
При събирането на информация за прилагането на мярката е търсен отговор на следните
въпроси:
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Подход на прилагане
-

Какъв е подходът на общината за пълно и/или частично подпомагане на заплащането
на дължими от родителите такси за дейностите по хранене на децата в задължителното
предучилищно образование, извън финансираното от държавата, въведен с промени в
наредбата по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси?

-

С какво политическо мнозинство е прието решението на Общинския съвет? Имало ли е
предложения за алтернативни подходи на прилагане?

-

Какъв тип съображения са взети предвид при определяне подхода за прилагане на мярката?

-

Как полученото финансиране по мярката ще бъде съчетано с други финансови инструменти (напр. „Активно приобщаване“)?

-

Кога се предвижда въвеждане на задължителна подготовка за 4-годишните? Как е (или
ще бъде) остойностено с оглед прилагането на мярката?

-

Как е направено остойностяване на нуждата от нова инфраструктура (напр. при повишаване на записването на деца от групите, подлежащи на пълно покриване на таксите,
или при въвеждане на задължителност от 4 г. възраст)?

Обхванати деца
-

За кои групи деца е взето решение да се ползват от пълно подпомагане на заплащането
на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в задължителното
предучилищно образование, с не по-малко от 50 на сто от средствата по ал. 9?

-

Колко е общият брой деца в общината във възраст за посещаване на детска градина?

-

Колко е броят на децата, записани в детска градина (всички възрастови групи) през
учебната 2020/2021 г.?

-

Колко деца се предвижда да бъдат обхванати от мярката за частично подпомагане (ако
част от средствата се използват за частично подпомагане)?

-

Колко деца се предвижда да бъдат обхванати от мярката за пълно подпомагане?

-

Има ли деца и колко на брой, които на практика по-трудно ще се възползват от мярката,
поради това, че живеят в населени места в общината без детска градина или филиал на
такава? Има ли деца и колко на брой, които живеят в градски зони с недостиг на места
в детските градини?

-

Какво е влиянието на междуобщинската миграция върху прилагането на мярката и обхвата на децата (записване на детето в детска градина в съседна община)?

Данни
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-

Какви източници на данни са използвани при изготвянето на бюджетен разчет преди да
бъде направен изборът на критерии за пълно/частично отпадане на таксите?

-

Какви източници се използват за определяне икономическия статус на децата и семействата (в случай че е избран икономически критерий за подпомагане заплащането на
такси)?

-

Какъв подход е избран за актуализиране на данните за това кои деца подлежат на подкрепа (например ако е избран икономически критерий доход, на месечна или на годишна база се проследява дали семейството покрива критерия)?

Наблюдения по прилагането
-

Има ли конкретни трудности и предизвикателства от финансов характер по отношение
финансирането на детските градини в общината и в частност прилагането на новата
мярка за частично или пълно освобождаване от такси?

-

Има ли конкретни трудности и предизвикателства от нефинансов характер по отношение прилагането на новата мярка?

-

Как е протекъл процесът на обществено консултиране на промяната в наредбата и какъв
тип коментари и препоръки са постъпили?

-

За общините, които са избрали подход на подпомагане на определени групи и неподпомагане на други, има ли обществена реакция или напрежение?

Свързани въпроси
-

Налице ли е недостиг в общината на места в детските градини и/или недостиг на персонал? Има ли съществени различния в това отношение между населените места – напр.
общинския център спрямо села, централни с/о отдалечени райони и др.?

-

Подпомагането на заплащането на такси, дължими от родителите, доведе ли до увеличаване размера на групите в детските градини? Ако да, има ли планове да се адресира
това предизвикателство?

-

Наблюдават ли се или очакват ли се ефекти на икономическата криза вследствие на пандемията от Ковид-19 върху броя деца, които ще се възползват от мярката и има ли риск
да не бъдат обхванати деца в най-голяма нужда поради нарастване общия брой деца,
които подлежат на подпомагане при избран икономически критерий (доходи)?

Теренното изследване е реализирано в периода март – август 2021 г.
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РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД
ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Проведеното в периода декември 2020 г. – януари 2021 г. анкетно проучване сред общините в страната позволява да се направят някои важни първоначални изводи относно намеренията на общинските власти за прилагане на мярката за подпомагане на родителите в заплащането на таксите за детска градина, въведена с промените в ЗПУО.
Получените данни показват, че към началото на 2021 година само малка част от анкетираните общини са приели промени в местните наредби по чл. 9 от ЗМД – 16%. Най-голям сред
анкетираните е делът на общините, които са стартирали процедура по въвеждане на промените, но им е необходимо допълнително техническо време за финализирането й. Този отговор
са посочили 41% от анкетираните общини. Прави впечатление и значителният брой общини,
които към момента на анкетиране не познават достатъчно законовата разпоредба и имат нужда
от допълнителна информация и указания, за да пристъпят към планиране на прилагането й.
Този отговор е посочила една на всеки пет анкетирани общини – 21%.
Сред попълнилите анкетата общини има и такива които вече са премахнали таксите за
детска градина изцяло, или само за децата в предучилищни групи. Техният дял е 17% от анкетираните.

Да, още в рамките на 2020 г.

21%

17%
5%
16%

41%

Да, но е необходимо техническо време
Мярката представлява интерес за нашата община,
но се нуждаем от допълнителна информация за
начина на прилагане
Вече сме отменили таксите
за детска градина
Друго

Фигура 1. Намерения на общините да се възползват от законовата възможност, като въведат
промени в наредбата по чл. 9 от ЗМД
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По отношение намеренията за това как точно да се приложи законовата възможност,
близо една четвърт от анкетираните общини, които вече имат конкретни планове за прилагане
на мярката, възнамеряват да използват целия получен финансов ресурс за пълно освобождаване от такси. Значим е и делът на общините, които очакват да насочат повече от 50%, макар и не
всички средства, за пълно освобождаване. 13,4% от анкетираните общини планират да останат
в рамките на минимално изисквания от ЗПУО праг – не по-малко от 50% от получената сума да
бъде използвана за пълно освобождаване от такси. Прави впечатление и значителният дял на
общините, които макар да са в процес на планиране на мярката, посочват, че все още не може

да бъде направен точен бюджетен разчет – 41,5%.
Фигура 2. Намерения на общините за насочване на средствата за пълно премахване на таксите,
дължими от родителите

25,6%
41,5%

Планираме да насочим всички средства по мярката за
пълно освобождаване от такси
Не, но планираме да насочим повече от 50%

19,5%
13,4%

Не, ще насочим само определените не помалко от 50%
Все още не може да бъде направен точен
бюджетен разчет

По отношение избора на групи деца, които общините планират изцяло да освободят от
такси, към месец януари 2021 г. преобладаваща нагласа сред анкетираните е това да бъдат всички
деца в задължителна предучилищна подготовка – 51%. Една на всеки четири анкетирани общини
предвижда да въведе социални критерии за пълно освобождаване, а едва 5% са общините, които
планират да въведат критерий от икономически характер (семеен доход и др.). В категория „Друго“, която също получава значителен дял от отговорите, са посочени комбинация от социални и
икономически критерии, пълно освобождаване само на последната възрастова група и др.
Фигура 3. Намерения относно избора на групи деца за освобождаване от такса

За всички деца в задължителна предучилищна подготовка

19%
51%

По икономически критерии
(например бедност, доходен критерий)
По социални критерии (например многодетни
семейства, сираци, самотни родители и др.)

25%

Друго

5%

Сред анкетираните общини, които вече планират прилагането на мярката, мнозинството споделят, че към началото на 2021 г. не разполагат с окончателни бюджетни разчети, за да
предвидят дали могат да съ-финансират с общински средства пълното освобождаване от такси
на родителите. Едва 7% имат готовност да предприемат такава стъпка, а 1 на всеки 5 общини е
взела решение да не съ-финансира.
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Фигура 4. Намерения относно дофинансиране за пълно освобождаване на родителите от такси
7%

20%

Да, ще дофинансираме
Не, няма да дофинансираме
На този етап е трудно да се прецени

73%

В рамките на анкетното проучване общините споделят и основните предизвикателства,
които очакват в процеса на прилагане на новата мярка. Най-често посочваните предизвикателства са тези от финансов характер, включително как да се дофинансира обхващането на повече деца от мярката за пълно освобождаване и как полученият ресурс да се комбинира с вече
действащи други източници в рамките на бюджетната година, вкл. проект „Активно приобщаване“. Втори по честота на посочванията е отговорът, включващ предизвикателства от правен
или експертен характер (например как да бъде определен обхватът на мярката и правно-регламентиран, как да бъдат определени и адресирани вторични ефекти от мярката, например такива свързани с натоварване капацитета на детските градини, образователна инфраструктура,
кадрови ресурс и др.).
Фигура 5. Основни предизвикателства пред общините по прилагането на мярката
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0
Финансови (например, как да дофинансираме
обхващането на повече деца, как да комбинираме
с други източници на финансиране)

73.5

Правно-експертни (например, как да определим
обхвата на мярката, как да преценим вторичните
ефекти на мярката)
Политически (например, как да убедим
общинските съветници и обществеността)

Други

43.4

1.2

10.8

*Сборът на процентите надхвърля 100, тъй като анкетираните са давали повече от един
отговор.
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Анкетното проучване позволява на общините да споделят и основните нужди от подкрепа, информация и указания, във връзка с прилагането на новата мярка. Не е изненадващо,

че най-често посочваният отговор с свързан с необходимостта от допълнителен финансов ресурс, който да позволи пълното премахване на таксите за всички деца в общината. Следваща
по значимост е експертната подкрепа за намиране на най-ефективни решения за прилагане на
различните нормативни промени, касаещи сферата на ранното образование и грижа, вкл. задължителна подготовка за 4-годишните деца, промени в изискванията към сградите, промени
в изискванията към храненето и др. Близо една на всеки четири анкетирани общини споделя и
необходимост от експертна подкрепа за добро таргетиране на мярката и определяне на обхвата
на пълното, и съответно обхвата на частично подпомагане. Като важна се оценява и информационно-техническата подкрепата за идентифициране на обхванатите деца.
Малка част от анкетираните предвиждат нужда от комуникационна подкрепа, за да информират и постигнат обществен консенсус с родителите в общината по отношение на новата
мярка, или за представяне на подхода на общинския екип и мотивиране пред членовете на
Общинския съвет.
Фигура 6. Изразена необходимост от подкрепа за въвеждане и прилагане на мярката
*Сборът на процентите надхвърля 100, тъй като анкетираните са давали повече от един
отговор.

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0
Финансова (допълнителен ресурс)

47.1

Експертна (съчетаването на нормативните промени)

46.3

Експертна относно определяне
обхвата на мярката за нашата община

22.3
20.7

Информационна (идентификация на обхванатите)
Правна, относно регламентирането на мярката от ОбС

14.0

Комуникационна, относно
постигане на консенсус с родителите

9.1

Комуникационна (представяне на мярката пред ОбС)

3.3

Нямаме нужда от подкрепа на този етап

6.6

Данните от проведеното анкетно проучване сред общините и направените предварителни наблюдения и изводи относно намеренията на общинските власти за прилагане на мярката
за подпомагане на таксите за детска градина, дължими от родителите в предучилищното образование, въведена с промените в ЗПУО, дават основа за детайлизиране на изследователските
въпроси за теренното наблюдение и за избор на общини, в които то да се реализира.
Резултатите от теренното наблюдение в избраните 10 общини в страната са представени
подробно в следващата част на настоящия доклад.
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ЧАСТ 2

ОБЩИНИТЕ
НА ФОКУС:
ПОДХОДИ
В ПРИЛАГАНЕТО
НА НОВАТА
НОРМАТИВНА УРЕДБА
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В този раздел на изследването:
 бщинските ръководства на включените в проучването общини оценяват полО
зите на мерките за подпомагане на родителите за заплащането на дължимите
такси за дейностите по хранене в детските градини, и изразяват желание да
подпомогнат максимално голям процент от родителите, при възможност всички.
 окато по-развитите в икономически план общини могат да си позволят да
Д
дофинансират от общинските си бюджети пълното премахване на таксите
за всички деца в предучилищни групи, то на общините с по-ограничени бюджетни средства се налага да въведат критерии за пълно освобождаване на
отделни категории деца.
 бщините, които въвеждат критерии за пълно освобождаване от такса, преиО
муществено избират социални критерии, а не такива, свързани с доходите на
семействата.
 ко не могат да освободят изцяло всички деца, общините избират да приориА
тизират за пълно освобождаване от такса по-горните възрастови групи.
 рамките на проведените фокус групи се очертава по-скоро нагласата ако
В
детската градина е безплатна, то това да е за всички деца и да е въпрос на държавна, а не на общинска политика.
 кспертите в сферата на образованието и педагогическите специалисти в изЕ
следваните общини очакват положителни ефекти от новата мярка, най-вече
облекчаване на семейните бюджети. В по-малка степен се акцентира върху
по-редовно посещаване на детската градина.
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 еобходими са задълбочени анализи на това какви са нуждите в местната общН
ност, какви са икономическите предизвикателства пред семействата, и какво е
отношението на тези нужди към достъпа до ранно образование.
 ледва да се обърне фокусирано внимание на причините за нередовното приС
съствие на децата, особено през зимните месеци – предизвикателство, което
споделят много общини, особено в малките населени места и в села извън
общинския център.
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Велико
Търново

Подходът на общината накратко:
С въвеждане на новата мярка, община Велико
Търново освобождава децата в подготвителна група
в детските градини изцяло от дневна такса. Тази
такса преди е била в размер на 1,20 лв. за присъствен
ден. Остават непроменени разпоредбите, с които
са определени случаите, при които родителите или
настойниците няма да дължат заплащането на
такса изцяло или частично за посещаване на детска
градина или ясла – по социални критерии. Решението
е взето от Общинския съвет с пълно мнозинство
и не са постъпвали алтернативни предложения.
Задължителната подготовка за 4-годишните деца
ще бъде въведена в общината от новата учебна
година 2021-2022.
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ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
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СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ
Община Велико Търново включва 89 населени места – три града и 86 села. Икономическият й профил се характеризира с развитие на туристическата индустрия, дървообработваща
и преработваща промишленост, строителство, хранително-вкусова промишленост, търговия и
услуги.20
Населението на общината е 88 670 души, от които близо 85% градско население.21 Равнището на безработица е по-ниско в сравнение с това в страната и за област Велико Търново.
Икономически активно население е 43 139 души. На територията на общината са концентрирани 39,8% от работната сила на областта.22 Етническият състав на населението е многообразен.
По данни от преброяването на населението през 2011 г.23 595 граждани на общината от общо
80 509 са се самоопределили като роми. Други 3 681 са се декларирали като турци, 350 като
други и 313 не са се самоопределили етнически. Според експерти и представители на гражданския сектор броят на ромите в общината е значително по-висок от самоопределилите се
като такива, тъй като голяма част от ромите се самоопределят като турци. Населените места с
най-голяма концентрация на роми са с. Водолей, гр. Дебелец, гр. Килифарево, гр. Велико Търново. Голямата част от ромите в община Велико Търново са от групите миллет (турскоезични
роми) и хорохане рома (роми-мюсюлмани, говорещи ромски и турски). Ромите от с. Водолей
са с относително нисък социално-икономически и образователен статус и могат да бъдат определени като представители на уязвими групи. Голяма част от ромските семейства мигрират в
западноевропейските страни.

ПРЕГЛЕД НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНАТА
На територията на общината има 23 действащи детски градини, от които 13 в общинския център и 10 в останалите населени места. В община Велико Търново има 13 основни
училища, от които 5 в общинския център и 8 в останалите населени места24 Част от училищата и детските градини са с концентрация на уязвими групи съгласно чл. 52а от Наредбата
за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Това са детската градина в с. Водолей, както и училищата в Балван, Водолей, Церова
кория и ОУ „Христо Ботев“ в гр. Велико Търново. Общината поддържа значителен брой училища и детски градини в населените места извън общинския център, въпреки малкия брой
на децата/учениците в тях – напр. училищата в Балван, Леденик, Церова кория, Водолей,
Ресен, Самоводене.
Общият брой на децата във възраст за посещаване на детска градина към 2021 г. е 2600
деца. Децата, записани в детска градина от всички възрастови групи през учебната 2020/2021
г., са 2626.25 Политиката на община Велико Търново е да се приемат всички деца във възраст за
посещаване на детска градина.
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20 Според статистически данни от Областна администрация – Велико Търново.
21 https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/gradat/naselenie/.
22 https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/gradat/naselenie/.
23 За всички изследвани общини може да се очаква значима динамика по отношение самоопределянето по
етнически принцип остава отворен, тъй като наличните статистически данни са от преброяването през 2011 г.
24 Официална интернет страница на Община Велико Търново, https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/obrazovanie
25 По данни, предоставени от дирекция „Образование, младежки дейности и спорт, Община Велико Търново.

Общината поддържа относително голям брой детски градини в населените места извън общинския център. В селата без детска градина е подсигурен ежедневен транспорт до
съответните средищни детски градини или училища. На директорите на детски градини от
общинския център е възложена задачата да управляват и детски градини в селища извън гр.
Велико Търново (напр. директорът на ДГ „Слънце“ ръководи и детската градина в с. Самоводене, този на ДГ „Ивайло“ в с. Шемшево, и съответно, на ДГ „Здравец“ в с. Балван)26. Според
интервюирани представители на общинската администрация споделеното директорство позволява на детските градини по-ефективно да споделят добри практики, децата се приобщават,
ограничава се междуобщинската миграция и/или миграцията от малките населени места към
общинския център.
Интервюираните специалисти като цяло споделят виждането, че предоставената услуга
в детските градини извън общинския център е близка по качество на услугите, предоставяни
в детските градини в гр. Велико Търново. В резултат са налице множество случаи, при които
деца от гр. Велико Търново посещават детски градини в близките населени места (напр. гр.
Дебелец, с. Самоводене и др.). Изключение е с. Водолей с мнозинство от населението представители на ромската общност. Детската градина се помещава в сградата на училището и е
в среда, която може да бъде определена като отстъпваща на стандартите за останалите детски
градини в общината.

ПОДХОД НА ПРИЛАГАНЕ
НА НОВАТА МЯРКА
Във връзка с дължимите от родителите такси за посещаване на детска градина или ясла,
в общината са приети съответно Наредба за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, както и Решение № 498 от
25.02.2021 г. на Великотърновски общински съвет, с което се добавят два нови параграфа към
допълнителните разпоредби на наредбата.
Преди приетите промени в ЗПУО община Велико Търново прилага дневна такса в размер на 2,75 лв. за всеки присъствен ден на децата в групи преди задължителната предучилищна подготовка и в размер на 1,20 лв. за присъствен ден за децата в подготвителни групи. В
допълнение, за децата, завършили подготвителна група в детските градини, придобили удостоверение за задължително предучилищно образование и записани в първи клас през същата
година, за периода от 01.06. до 01.09., се заплаща дневна такса в размер на 2,75 лв. за присъствен ден. За детски ясли и яслена група в детска градина дневната такса е в размер на 2,75 лв. за
всеки присъствен ден, в който е посетена детската ясла.
След промените в ЗПУО с Решение № 498 от 25.02.2021 г. на Великотърновски общински съвет в наредбата се създават нови параграфи, в които се регламентира, че дневната такса
за децата в подготвителните групи в детска градина се поема изцяло от средствата, осигурени
от държавния бюджет, съгласно чл. 283, ал. 9 от Закона за предучилищното и училищното
образование и от проект „Активно приобщаване“. За децата в групи преди задължителната
предучилищна подготовка (2-4 годишни деца27) в детските градини, които отговарят на крите26 Съгласно чл. 4 от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските
детски градини на територията на Община Велико Търново на територията на общината има само един филиал
на детска градина – това е филиалът на ДГ „Св. св. Кирил и Методий” – „Слънчев дом”. Всички останали
детски градини са самостоятелни единици.
27 Детската градина ще бъде задължителна за 4-годишните деца в общината от учебната 2021/2022 г.
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риите по проект „Активно приобщаване“ не се заплащат присъствени такси от родителите – те
се поемат изцяло от средствата по проекта“28
Така децата в подготвителна група в детските градини се освобождават изцяло от дневната
такса, която е била в размер на 1,20 лв. за всеки присъствен ден, в който е посетена детската
градина.
Остават непроменени разпоредбите, с които са определени случаите, при които родителите
или настойниците няма да дължат заплащането на такса изцяло или частично за посещаване
на детска градина или ясла. Пълно освобождаване се предвижда за дете, на което единият или
и двамата родители са починали; дете, с родител или настойник с определени 50% и над 50%
вид и степен на увреждане или трайно намалена работоспособност; и дете с тежко хронично
заболяване и медицинска експертиза. Размерът на таксата се заплаща с 50% намаление в случаите, при които е за дете, на което и двамата родители са студенти, учащи в редовна форма на
обучение; дете с неизвестен баща; второто дете, когато две деца от едно семейство посещават
една или различни детски градини и/или детски ясли в Общината; първото дете, когато три
и повече деца от едно семейство посещават една или различни детски градини и/или детски
ясли в Общината, а второто и следващото дете – четвърт размер от таксата; деца, настанени в
приемно семейство.
Задължителната подготовка за 4-годишните деца ще бъде въведена в общината от новата учебна година 2021-2022. Планира се разкриването на нова пет-групна детска градина в Зона Б – „Шареният замък“, с довършването на пристройката към ДГ „Здравец“,
четири-групна, две целодневни и две полудневни детски градини, с разкриването на нова
Валдорфска група в ДГ „Кирил и Методий“. Общината разполага и с осигурени средства за
строеж на нова детска градина в кв. Картала. Това ще спомогне за намаляването на големия
брой деца в група, както и за облекчаване натовареността на персонала в детските градини
и ясли, за да е по-пълноценен прилаганият индивидуален подход на обучение на децата.
Към момента е налице натовареност на групите, въпреки че се използват компенсаторни
мерки, персоналът разполага със заместници в детските градини, има подкрепящ учител в
първа група.

ПРОЦЕС НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕТО
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НОВАТА МЯРКА
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При определяне на подхода за прилагане на новата мярка като основно съображение е взет
броят на децата във възраст за посещаване на детска градина или детска ясла. Калкулирана
е средната посещаемост в детските градини за предходната година, броят на децата, сумата
по единен разходен стандарт, както и сумата на дофинансиране, разчетена от община Велико
Търново. Използваните в процеса на планиране източници са преди всичко Закон за държавния бюджет, Закон за предучилищно и училищно образование, Наредба за финансиране на
образователните институции. Направените изчисления от служителите на общинската администрация, както и основната цел на общината, е да се получи пълна и еднаква справедливост
към всички деца, които са в предучилищна възраст. Интервюираните експерти от общинска
администрация споделят, че пълното освобождаване от такса за детска градина е възможно в
община Велико Търново, защото таксата е ниска – от 25 лв., а общината субсидира останалите
25 лв.
28 Решение № 498 от 25.02.2021 г. на Великотърновски общински съвет.

В община Велико Търново винаги е било налице субсидиране с 50% храненето на 5 и
6-годишните деца. Таксата, дължима от родителите за посещаване на детска градина или ясла
от техните деца, е такса, дължима само за изхранване на децата. Отчетено е, че размерът на
таксата, която преди въведените промени родителите са заплащали (1,20 лв./ден), дава възможност на служителите на общинската администрация с отпуснатите средства от 174 лв./дете да
покрият разходите по храненето на всички 5 и 6-годишни деца. Преди въведените промени облекчаващи условия са съществували само за деца сираци, за второ дете, за деца на обучаващи
се, за деца с ТЕЛК, за родители с ТЕЛК.
Друга възможност, съобразена при определяне на подхода за прилагане на мярката, са възможностите по проект „Активно приобщаване“, при което децата от по-малките възрастови
групи, отговарящи на условията на проекта, също могат да бъдат освободени от такси. Докато
проектът се изпълнява, тези деца ще бъдат освободени по реда на проекта, а след преустановяване на работа по него, децата ще бъдат обхванати от въведеното освобождаване от такси за
детски градини и ясли.
В процеса на разработване на план за бюджетирането и прилагането на мярката експертите
на Община Велико Търново използват стандартните източници за информация, събирани от
общината, както и допълнителни сведения за потребностите в ромска общност, предоставени
от Център „Амалипе“.
Решението на Общинския съвет е прието с пълно мнозинство, което е знак на наличие на
диалог в процеса между двете общински институции – кмет и Общински съвет. Единствените
съображения, взети предвид при приемане на актовете, са максимално освобождаване на родителите от допълнителни такси и от допълнителни заплащания, както и улеснение на образователната система. Не са постъпили предложения за алтернативни подходи на прилагане на
новата мярка.
Проектът за изменение и допълнение в Раздел II „Такси за ползването на детски ясли и
детски градини“ от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на Община Велико Търново е публично оповестен на официалната
интернет страница на Община Велико Търново, като в законовия срок от 30 дни са постъпили
само положителни становища.

НАБЛЮДАВАНИ ИЛИ ОЧАКВАНИ ЕФЕКТИ
ОТ ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКАТА
По отношение на обхвата на децата в предучилищно образование в общината, не се очакват
допълнителни ефекти върху обхвата, тъй като общинските експерти отчитат, че и към момента
на въвеждането почти всички деца в задължителна предучилищна възраст са записани в детски градини или училища. Общинските данни не сочат за миграция на територията на община
Велико Търново по отношение на децата от 3-годишна възраст до постъпването им в първи
клас от населените места извън общинския център към града.
Евентуален ефект от направената промяна в наредбата може да бъде очакван върху посещаемостта на детските градини. По-бедните семейства (напр. в с. Водолей) обикновено записват
децата си в детска градина, но те не посещават институцията всеки ден, за да спестят разходи
за семейството. Пълната отмяна на таксите би могла да доведе до по-висока посещаемост сред
тази общност.
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В община Велико Търново не е налице недостиг на места за децата в детските градини.
Практика на общината е да се обхващат всички деца, което е и причината за плануваните разкривания на нови детски градини в общинския център, както и нови групи, което ще спомогне
за намаляване на многочислеността на децата в отделните групи.
На територията на общината е създадена мрежа от социални услуги, които са регламентирани в законодателството. Налице са квалифицирани експерти, които работят не само в града, а
на територията на цялата община и които са мобилни. Сред тях са и услугата „психолог“, като
интервюирани експерти отчитат, че в малките населени места (селата) предоставянето на тази
услуга е по-трудно.
От гледна точка обезпечеността с педагогически персонал, следва да се отбележи, че в детските градини процесът на работа е непрекъснат, те работят целогодишно. Според разпоредбите на Кодекса на труда и Наредбата за работното време, почивките и отпуските педагозите
имат удължен годишен отпуск. За да е възможно те да ползват полагащия им се отпуск, е необходимо ползване на повече от 16 заместници, като в общинския център има 13 детски градини,
а някои от педагозите имат по двама предвидени заместници. Това налага отделяне на над 300
000 лв. годишно от бюджета на дейност „Предучилищно образование“ за възнаграждения на
заместници. Община Велико Търново финансира назначаването на психолози, но засега според интервюираните общински експерти недостигът на специализирани кадри остава значителен – психолози, логопеди, ресурсни учители.
При направеното проучване сред родители в община Велико Търново особено след фокус
групата в с. Водолей се отчита предпочитание към пълното освобождаване от такси за детските градини. Като основен мотив за това родителите сочат, че присъствието на децата в детската
градина води до придобиване на необходими и полезни навици, получаване на знания, както
и подобряване на дисциплината на децата. Друга полза от по-дълготрайното присъствие на
децата в детска градина е, че родителите ще имат възможност търсят целодневна работа, което
също ще помогне за поемането на постоянно увеличаващите се семейни разходи и нужди. Родителите са наясно, че образованието и възпитанието на децата им в детска градина е полезно
за бъдещето им и би им дало възможност да се чувстват „равни“ с останалите деца, когато
постъпят в училище. Според тях, реалните ползи от редовното посещение на детска градина
се виждат на по-късен етап.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРЕПОРЪКИ
С ОГЛЕД БЪДЕЩЕТО НА ПОЛИТИКАТА
ЗА ТАКСИТЕ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА
Според респондентите, обхванати от проучването не са налице специфични предизвикателства за бъдещето на политиката за таксите. Направената промяна с пълна отмяна на таксите
на задължителната предучилищна възраст ще започне да се прилага и за група II (децата на 4
години) след въвеждането в общината на задължителна предучилищна възраст от 4 години. По
този начин такси ще бъдат заплащани единствено от родителите на деца в група I, както и на
деца от яслена възраст. Този подход не се идентифицира от общинските експерти като проблем
от гледна точка на обхвата на децата.
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С оглед вече изградения консенсус за въвеждането на безплатна детска градина за по-голям
брой деца, интервюираните специалисти и участници във фокус групи се обединяват около
нуждата да се предприемат законодателни промени, отменящи напълно таксите за всички деца
в детска градина, като тези промени бъдат финансово обезпечени със средства от държавния
бюджет.
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Павликени

Подходът на общината накратко:
Община Павликени приема пълно освобождаване
на подлежащите на задължително обучение две
години преди първи клас в рамките на учебната
година. По време на летните ваканции – от 01 юни
до 14 септември, се заплаща дневна такса на база
посещаемост от 0,65 лв. на ден. За останалите
възрастови групи действат съществувалите порано социални критерии за пълно или частично
освобождаване от такса.
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ОБЩИНА
ПАВЛИКЕНИ
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СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ
Община Павликени има население от 20 605 души и включва градовете Бяла черква и
Павликени и седем села. В общинския център е съсредоточена преобладаващата част от социалната инфраструктура29. Икономиката на общината е многоотраслова, но е силно повлияна от
проведените реформи и преструктурирания на предприятията през последните години. Значими за общината предприятия са нефункциониращи, а обемът на производство в традиционно
силните за общината сектори е свит. Равнището на средната годишна работна заплата в община Павликени продължава да е по-ниско от равнището в област Велико Търново и страната.
Динамиката на населението на община Павликени показва естествен прираст с по-неблагоприятни стойности спрямо стойностите на
областно и национално ниво, като през
2019 г. е -16,8‰, спрямо -10,1‰ за област Велико Търново и -6,7‰ за България. Тенденцията
за намаляване на населението е по-силно изразена по отношение на селата и по-слабо изразена
по отношение на общинския център. Населението е все по-съсредоточено в гр. Павликени –
44,7% от населението на общината.
Според данните от 2011 г. над 81,18% от респондентите са посочили, че принадлежат
към българската етническа група. Вторият по численост етнос е турският – 7,10%, третият е
ромски – 1,84 %, а не са отговорили – 8,72%30. По данни на Център за развитие на общността,
Павликени и на Център „Амалипе“ реалната численост на ромите в отделните населени места
е значително по-висока31. На територията на града живеят представители на четири малцинствени групи – калдараши, бургоджии, миллет, и дасикане рома.
Негативните демографски процеси оказват пряко влияние върху трудовия пазар. В периода 2014-2019 година се отбелязва значителен спад по отношение на броя на регистрираните
безработни лица. По данни на Бюро по труда – Павликени през 2014 г. броят на регистрираните
безработни лица е бил 1 152 при равнище на безработицата от 13,43%, а към 2019 г. техният
брой спада с почти 50% - регистрираните безработни лица са 679 при равнище на безработицата 7,92%. Социално подпомаганите със семейни помощи за деца лица на територията на
община Павликени през 2020 г. са 115432.

ПРЕГЛЕД НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
НА ОБЩИНАТА
През учебната 2020/2021 година образователната система в община Павликени33 е представена от 10 детски градини и един филиал, 1 средищна детска градина в с. Долна Липница, 1
средно училище – средищно; 4 основни училища, от които едното е средищно и 1 професионална гимназия. В ОУ „Филип Тотю“ с. Върбовка има подготвителни групи. От функциониращите
детски градини три се намират в общинския център, а останалите са разпределени по една в
гр. Бяла черква, с. Караисен, с. Недан (с филиал в с. Бутово), с. Стамболово, с. Върбовка, с.
Долна Липница, с. Батак. В детските градини в селата се записват деца над 2-годишна възраст.
Разположението на образователните институции по този начин гарантира близост до детско
учебно заведение независимо от местоживеенето. Наличието на места в детските градини е
положителна характеристика – на 100 деца се падат 131 места по данни за учебната 2019/20 г.,
предоставени от НСИ. От 2013 г. до момента е регистриран спад от 2,8% по отношение на децата, посещаващи детски градини на територията на общината, което е значително по-добър
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Източник: Национален статистически институт, данни за 2019 г.
Източник: Общинския план за интеграция на ромите в Павликени
Източник: Център за развитие на общността – Павликени, ЦМЕДТ „Амалипе“
Източник: Дирекция „Социално подпомагане“ – Павликени
Източник: Собствени данни на отдел „Хуманитарни дейности“, община Павликени

резултат спрямо областното и националното ниво, където са регистрирани спадове съответно
от 11% за област Велико Търново и 9,5% общо за страната.34 .
В детските градини на територията на общината през учебната 2020/2021 година се
обучават общо 574 деца. В училищата са обхванати общо 1530 ученици от I до XII клас.
Всички детски градини, училищата, както и детската ясла са общински. Детските градини в Батак, Върбовка, Бяла черква, Стамболово, Долна Липница, Недан, както и детска
градина „Осми март” в Павликени са с концентрация на деца от уязвими групи, съгласно
Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното
образование.
За учебната 2020/2021 година подлежащи на записване в първи клас са 258 деца, а записани в първи клас са 164 деца. Причината за разликата в броя на подлежащите за първи клас и
броя на записаните е, че при промяна на местоживеенето родителите не променят настоящия
си адрес. Други причини за намаляване броя на учениците са свързани с миграцията на родителите извън територията на община Павликени, мигриране в чужбина, както и правото на
родителите за избор на училище.
Като цяло не се наблюдава недостиг на места в определени бази или за някои възрастови групи, както и деца, които живеят в населени места в общината без достъп до детска градина или осигурен транспорт до такава35. На този етап няма данни за риск поради липса на места
да не се обхванат всички деца в общинския център или в населените места.

ПОДХОД НА ПРИЛАГАНЕ НА НОВАТА МЯРКА
По данни от проведени дълбочинни интервюта с представители на ръководния екип на
община Павликени, общината води политика за повишаване броя на записаните деца в детските
градини и детската ясла, повишаване на средната посещаемост на децата в детските градини
и детската ясла, финансово облекчаване на младите семейства и задържане на младите хора в
общината и свързания с това демографски прираст. Във връзка с това общината въвежда частично намаляване на таксите още през месец август 2020 г., преди промяната в ЗПУО. С решение № 191, Протокол № 14 от 27.8.2020 г. на Общински съвет – Павликени се изменя и допълва
Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги,
предоставяни от Община Павликени, като променя таксите, които се събират за ползване на
детската ясла и детските градини – с изменението на наредбата се предлага намаление с 50% на
абонаментната месечна такса и с 50% намаление на таксата на база посещаемост.
Предвидена е абонаментна такса от 3,50 лв. на месец, а дневната такса на база посещаемост е 0,65 лв. за целодневни детски градини и 0,60 лв. за детски ясли.
Целта на намалението на таксите е по-пълно обхващане на децата в детските заведения
на територията на общината от най-ранна детска възраст. Очакванията са с намаляването на
таксите за детските градини и детската ясла да осигури пълна и редовна посещаемост, равен
достъп, независимо от финансовите възможности на родителите или настойниците. С оглед
на демографската криза в общината, чрез намаляване на таксите за детски ясли и градини,
община Павликени прави опит за частично облекчаване на икономическите проблеми на младите семейства. Очакването на кметския екип е намалението на таксите не само да намали
финансовата тежест на младите семейства по отглеждането на децата, но и да допринесе за
задържането им в общината.
С промяната в ЗПУО община Павликени предлага за обсъждане и предложения
ново изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци,
34 План за интегрирано развитие на община Павликени 2021-2027 г. и НСИ
35 Източник: Собствени данни на отдел „Хуманитарни дейности“ в Община Павликени
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такси и цени на услугите предоставяни от Община Павликени. С Решение 274, прието на
28.01.2021г. на общински съвет Павликени приема промени в Наредба за определянето
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Павликени, за пълно освобождаване на подлежащите на задължително обучение две години
преди първи клас в рамките на учебната година, т. е. периода от 15 септември до 31 май.
В останалата част от годината, по време на летните ваканции – от 01 юни до 14 септември, се заплащат определени в наредбата таксите.
Родителите, настойниците или приемните родители на деца, завършили задължителна
ІІІ подготвителна група – 5-годишни и посещаващи детска градина в периода от 01 юни до 14
септември включително, заплащат определената с наредбата месечна такса.36
Остават непроменени разпоредбите, в които е предвидено, че при отсъствие на дете не се
заплаща дневна такса при условие, че родителят предварително е уведомил. Остават непроменени и разпоредбите, с които са определени случаите, при които родителите или настойниците
се освобождават от такса изцяло или ползват намаление – по социални критерии.
Таксата и разходите за храна се заплащат с 50% намаление за: дете, родител на което е с
повече от 70% нетрудоспособност; дете, отглеждано от един родител, осиновител при пълно
осиновяване, лице с възложени родителски функции по силата на чл.27 и чл. 28 от Закона за
закрила на детето при липса на друго лице, с което родителят или някое от горните лица има
брак или живее във фактическо съжителство, за което представя декларация; дете, на което
единият родител е трайно безработен – минимум 2 години и е регистриран в Бюрото по труда;
деца, чиито родители са редовни студенти, деца, настанени в семейство на роднини или близки
и деца близнаци.
Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения на
територията на Общината, таксата за второто дете се заплаща с 40% намаление. Когато децата са
повече от две, таксата се заплаща с 40% намаление за второто и с 50% за третото и следващи деца.
За децата в групи преди задължителната предучилищна подготовка (2-4 годишни деца)
в детските градини, които отговарят на критериите по проект „Активно приобщаване“ не се
заплащат присъствени такси от родителите – те се поемат изцяло от средствата по проекта.
Родителите на останалите деца заплащат месечна такса съгласно приложение № 5 към Наредбата, която е намалена с 50% през месец август 2020 г.

ПРОЦЕС НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕТО
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НОВАТА МЯРКА
По данни от интервю с ръководството на Общински съвет Павликени, Общинският съвет показва пълна подкрепа на предложенията на общинска администрация, като е показателно приемането с пълно мнозинство, както решението за частично намаляване (решение № 191,
Протокол № 14 от 27.8.2020 г. на Общински съвет – Павликени), така и при решението за пълно
отменяне на таксите за деца подлежащи на задължително обучение две години преди първи клас
(Решение 274 е прието на 28.01.2021 г. на Общински съвет Павликени). Общественото консултиране протича съгласно законоустановените изисквания, без постъпили предложения и препоръки.
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36 Н
 аредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги, предоставяни от
Община Павликени

При определяне на подхода на общината за пълно или частично подпомагане, е направен анализ на разходите, които се извършват от детските градини за хранене на децата от подготвителните групи и които се възстановяват от родителите, в това число и
за плащане от проект „Активно приобщаване“. Съгласно анализа, средствата, които са
необходими за храна, не се покриват изцяло от единния разходен стандарт, който предоставя централният бюджет от 2021 г. Община Павликени възприема подход спрямо децата,
който определя като подход на равнопоставеност, независимо от материалното състояние
на родителите. Промяната на наредбата по чл. 9 от ЗМДТ, относно таксите влиза в сила
считано от 01.01.2021 г. Не се допуска двойно финансиране с „Активно приобщаване“.
Предоставените средства се превеждат на детските градини след представени справки за
начислените такси на децата.
Интервюирани експерти от общината споделят, че в процеса на планиране и бюджетиране на мярката като основни нормативни и документални източници са използвани Законът за държавния бюджет, Закона за предучилищно и училищно образование, Наредбата за финансиране на образователните институции. Направен е обстоен анализ на средната
посещаемост на децата в детските градини, броя на децата за които се плаща от проекта и
необходимите разходи за храна в подготвителните групи. Изводът е, че има възможност за
всички родители да се направи пълно освобождаване от заплащане на храната на децата от
подготвителните групи.
Съществуват известни трудности и предизвикателства от финансов характер по отношение финансирането на детските градини в общината и в частност прилагането на новата
мярка за частично или пълно освобождаване от такси, тъй като предоставените средства по
единен разходен стандарт в размер на 174 лв. не са достатъчни за покриване на разходите за
храна на едно дете за цялата учебна година.
Съгласно чл. 7 от ЗМДТ „Местните такси се определят въз основа на необходимите
материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата.“ Предишен
опит на общината да определи такси за детска градина съобразно доходите на родителите, води
до съдебно решение за дискриминационен характер на тези текстове и тяхната отмяна. Затова
община Павликени приема подход за пълно освобождаване от такси за децата в подготвителни
групи. В тази връзка, общината е заделила собствен финансов ресурс за обезпечаване храната
на децата от подготвителните групи в случай, че средствата от единния разходен стандарт не
са достатъчни за покриване на разходите до края на текущата година.

НАБЛЮДАВАНИ ИЛИ ОЧАКВАНИ ЕФЕКТИ
ОТ ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКАТА
Относно обхвата на децата в предучилищно образование, не се очакват допълнителни
ефекти на мярката, тъй като и понастоящем почти всички деца в задължителна предучилищна
възраст са записани в детски градини или училища. Очакван е обаче допълнителен положителен ефект по отношение по-редовната посещаемост на децата в задължителните предучилищни групи. Поради наличието на финансови бариери, преди част от децата са посещавали
детска градина само няколко дни месечно. След приемането на решението за премахване на
таксите, редовната посещаемост се очаква да се увеличи.
Не е налице миграция на територията на община Павликени по отношение на децата
от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас от населените места извън общинския
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център към града. Общинските експерти, участвали в дълбочинни интервюта, отдават това на
политиката на общината по отношение равнопоставеността на детските градини, в и извън
общинския център.
Според общинската администрация в община Павликени няма данни за недостиг на
места за децата в детските градини. Всички детски градини са с назначен квалифициран персонал, които към момента се определя като достатъчен. На територията на общината е създадена и мрежа от социални услуги, които са регламентирани в законодателството и са налице
квалифицирани експерти, които работят не само в града, а на територията на цялата община.
Сред тях са и услугата „психолог“ и „логопед“, във всички детски градини.
Интервюираните педагози и специалисти са удовлетворени от наложената мярка и отчитат, че тя води до по-пълен обхват и редовна посещаемост на децата в детската градина. Това
е важно за осигуряването на равен старт и възможности за децата, за задържането им по-късно
в училище, за тяхната бъдеща реализация.
При направеното проучване сред родители в с. Батак и гр. Бяла Черква се наблюдава
висока степен на одобрение на действията на община Павликени по отношение на пълното
освобождаване на подлежащите на задължително обучение две години преди първи клас в
рамките на учебната година. Споделят, че това води до повишаване на посещаемостта на
децата в детските градини и детската ясла и финансово облекчаване на младите семейства.
По-голяма част от родителите се обединяват в подкрепа на пълното премахване на таксите
и за 3-4 годишните деца. Споделят се и мнения, че премахването на таксите трябва да бъде
обвързано със задължения на родители да се включват по-активно в живота на детската
градина. Тази форма на ангажираност показва двустранен процес в желанието за обхващане на всички деца в детска градина. Родителите очакват преди всичко тази мярка да облекчи семейния бюджет, но и са категорични, че подготовката на децата, който посещават
детска градина редовно е много по-добра спрямо тези, който са посещавали нередовно или
въобще не са посещавали детска градина. Това се отнася, както за владеенето на български
език, така и за адаптация, социализация, придобиване на полезни навици, което да им даде
равен старт.37

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРЕПОРЪКИ С ОГЛЕД БЪДЕЩЕТО НА
ПОЛИТИКАТА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА
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Усилията за премахване на такса за детска градина в община Павликени имат седем
годишна история. По данни от интервю с образователен медиатор в общината, основен мотор
на тези усилия са местните ромски активисти, обединени в Център за развитие на общността
и неправителствената организация „Амалипе“. Община Павликени участва в проект „Готови
за училище“ на Тръст за социална алтернатива и местната организация Амалипе, в рамките на
който от такси за детска градина са освобождавани част от децата в детските градини. През
2016 година общината е включена в проект на Център „Амалипе“ и Агенцията за основни човешки права, в рамките на който са заплащани таксите на всички деца в задължителните предучилищни групи в детските градини в Бяла черква, Стамболово, Върбовка и Батак. Застъпническите усилия за премахване на таксите за детска градина продължават и през следващите
години, като са подкрепени от основните политически партии в града, както и от общинското
ръководство.
37 Източник: Проведени фокус групи при провеждане на проучването в с. Батак и гр. Бяла Черква

Според участниците в проучването не се очакват специфични предизвикателства по отношение бъдещето прилагане на политиката за таксите, но следва да се отчита, че предоставените средства по единен разходен стандарт в размер на 174 лв. не са достатъчни за покриване
на разходите за храна на едно дете за цялата учебна година.
Наблюденията показват споделено виждане, че за пълно обхващане на всички деца в
детските заведения от най-ранна възраст, редовна посещаемост, равен достъп до качествено
образование, независимо от финансовите възможности на семействата и с оглед на демографската криза в малките и средни общини и ниските доходи, са необходими законодателни промени относно пълно премахване на таксите за детска градина. Това е най-ефективната стратегия за увеличаване на посещаемостта в детските градини. Тя е и пряко свързана с това всички
деца да бъдат обхванати в училище, както и с намаляване на отпадането им.
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Съединение

Подходът на общината накратко:
В община Съединение таксата за ползване на детски
градини е в размер на 30 лв. на месец, като се заплаща
пропорционално на присъствените дни. Избраният
подход на прилагане на новата мярка въвежда пълно
освобождаване от такси за 6-годишните деца.
Предвидено е и 20% намаление на таксите за деца и
семейства, които отговарят на определени социални
критерии. Родителите заплащат такси за летните
месеци без промяна.
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ОБЩИНА
СЪЕДИНЕНИЕ
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СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ
Община Съединение принадлежи към Пловдивска област и включва 10 населени
места – град Съединение и девет села. Икономиката на общината е многоотраслова, но през
последните две десетилетия са закрити редица фирми и рязко намалява обемът на производството в големи сектори, традиционни за района. Селското стопанство е исторически силен отрасъл за общината, представен и от двата подотрасъла – растениевъдство и животновъдство38.
По данни на ГРАО39 към 15 юни 2021 г. в община Съединение (всички 10 населени места) по постоянен адрес живеят 9503 души, а по настоящ адрес 10163 души. Според преброяването от 2011 г.40 жителите се самоопределят по следния начин: българи – 83,4%; роми –7,53 %;
турци – 1,75%. За град Съединение етническият профил на населението от общо 5661 души, е:
българи –81,45 %, роми – 7,15 %, неотговорили – 11%.
Анализ на общината показва, че населението намалява с около 1 000 души на десет
години и тази тенденция се запазва вече две десетилетия. Изразено в проценти това прави намаление на населението с почти 11% на десетилетие. Данните показват, че общината ще продължи да бъде уязвима от неблагоприятните демографски тенденции, ако не настъпят чувствителни промени в икономическата среда и ръст на заетостта41. Възрастовата структура на
населението в община Съединение показва слаба, но трайна тенденция на застаряване. Децата
и младежите до 19 години са едва около 15% от населението. Най-голям относителен дял във
възрастовата структура заемат възрастните над 60 години.
Безработицата в община Съединение от 2012 г. до 2020 г. бележи спад от 16,84% на
9,24%, като остава над средната за страната, която е 6,7% за 2020г., но в сравнение с редица
други общини в Пловдивска област е по-ниска. Най-голям относителен дял във възрастовата
структура на безработицата имат лицата над 45-годишнна възраст. Около 30% от безработните
са на възраст между 30 и 45 години. Младите хора между 20 и 30 години са 15% от безработните. В този смисъл, в община Съединение може да се говори за уязвимост на населението
от гледна точка на общото неблагоприятно социално-икономическо положение, а не от други
признаци, като етнически например. По данни от проведени интервюта и фокус групи, прави
впечатление, че жителите от ромски етнос се стремят да бъдат активни на пазара на труда, както и да насърчават децата да посещават образователните институции особено през последното
десетилетие.

ПРЕГЛЕД НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
НА ОБЩИНАТА
В община Съединение функционират две училища - СУ „Христо Ботев” – гр. Съединение и НУ „Любен Каравелов” – гр. Съединение, както и три детски градини, от които една е с
яслена група („ЯГ“) – ДГ с ЯГ „Осми март” – гр. Съединение, ДГ „Светлина” – с. Царимир и
ДГ „Авлига” – с. Голям чардак.
Материалната база на всичките учебни заведения се оценява от интервюираните специалисти като адекватна. ДГ с ЯГ „Осми март“ в Съединение разполага с две сгради. Детска
градина „Светлина“ в Царимир е разположена в голяма сграда, която има всичко необходимо за
посрещане на децата. Детската градина в с. Голям Чардак не е голяма, но е добре материално
обезпечена. Учебните заведения участват в различни проекти, насочени към подобряване на
материалната база и повишаване на педагогическата компетентност и качеството на учебния
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Актуализиран общински план за развитие. Община Съединение 2018-2020.
ГРАО. Таблица на адресно регистрираните по постоянен и по настоящ адрес лица.
Всички данни от Преброяване 2011 са достъпни на сайта на НСИ: www.nsi.bg/census2011
Актуализиран общински план за развитие. Община Съединение 2018-2020.

процес и общуване с децата. Показател за това е почти 100% обхванати подлежащи за посещаване на детска градина деца.
Общият брой деца във възраст за посещаване на детска градина по данни на общинската администрация е 291, а заедно с децата в ясла са 335. Тук е важно да се отбележи, че 22
от тези 291 деца не живеят понастоящем на територията на общината – или са в чужбина, или
живеят на друго място в България, например в Пловдив. Така 269 деца са подлежащи (живеещи в населените места на общината) и са обхванати. В официалната статистика тези 22 деца
са отчитани като необхванати, поради липсата на адекватна система за проследяване на тези,
които не живеят на територията на общината, особено ако са извън България. Подобна картина
се наблюдава и в други населени места, където има динамика на миграцията – външна или
вътрешна.
Децата, които живеят в населени места без действащи детски градини, посещават средищни такива на територията на общината и се извозват от населеното място до средищната
детска градина и обратно с безплатен общински транспорт.

ПОДХОД НА ПРИЛАГАНЕ
НА НОВАТА МЯРКА
Решението за прилагане на новата мярка е взето от Общински съвет – Съединение на
22.12.2020 г. и влиза в сила в 14-дневен срок от датата на приемане42. Съгласно Наредбата
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Съединение таксата за ползване на детски градини на територията на общината е в
размер на 30 лв. на месец, като се заплаща пропорционално на присъствените дни. Избраният
подход на прилагане въвежда пълно освобождаване от такси за 6 годишните деца. Предвидено
е и 20% намаление на таксите за деца и семейства, които отговарят на определени социални
критерии, напр. деца сираци, осиновени, с родители с висока степен на нетрудоспособност, от
многодетни семейства и др.
Общината не прилага икономически критерий за освобождаване или намаляване на
таксите, тъй като се смята за неприложим за малка община като Съединение, където хората
са „равни в бедността“ и подобен критерий може да създаде обществено напрежение. Освен
това трудно може да се проследи обективността на информацията за финансовото състояние
на дадено семейство и практиката показва, че такъв подход, според общинските експерти, носи
по-голяма вероятност за поява на напрежение в общността.
Родителите заплащат такси за летните месеци без промяна. В общия случай не се налага
сливане на групи. Прави впечатление, че броят на децата в групите не намаляват през летните
месеци, поради ангажираността на родителите с активна земеделска работа.
Що се отнася до съчетаването на новата мярка с действащите регламентация по проект
„Активно приобщаване“, децата, подпомогнати по проекта по данни на общината са 30 и са
извън броя на подпомогнатите по наблюдаваната мярка.
Решението за задължително предучилищно образование за деца, навършили 4-годишна
възраст е взето на 26.11.2020 г. и влиза в сила от 01.01.2021 г. На този етап няма очаквания за
предизвикателства от гледна точка бюджетирането на мярката за таксите. На практика реалното въвеждане и изпълнение на решението за 4-годишните, както и конкретен анализ на финансовите и нефинансови ефекти, се очаква от септември 2021 г. нататък. Съществено е да се
отбележи, че и преди решението за 4 годишните, обхватът при тези деца е 96%43. Имайки пред42 Н
 аредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на Община Съединение, приета с Решение №168 от 18.03.2013г. на Общински
съвет – Съединение.
43 Предизвикателство представлява редовното посещение от децата. Например в градината в с. Голям Чардак за
месеците февруари-май (вкл.) през 2021 г. посещаемостта е около 28%, при положение, че 73% са подкрепени
по проект „Активно приобщаване“.
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вид подходът за въвеждане на мярката в общината, може да се очаква ефектът върху обхвата и
посещаемостта при 4-годишните деца да е по-скоро индиректен.

ПРОЦЕС НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРИЛАГАНЕ
Подходът, използван в община Съединение, е свързан със стремеж към запазване
на досегашните приходи от такси за детска градина. Това означава намаляването или премахването на таксата, като се използва предоставеният стандарт по новата мярка, да не се
отрази на общите приходи от такси, получавани преди прилагането на мярката. Причините за това, по данни на ръководството на общината, са свързани с критичния обем общи
приходи в малките общини като Съединение. Натоварване на бюджета с 70-80 000 лв. би
създало трудности и общината не може да си го позволи. Например, в големи общини като
Пловдив, цялостно освобождаване от такси за всички възрастови групи в детска градина
е приложено в някои райони на града, но там са налице повече бюджетни приходи и общинските финанси не разчитат в такава голяма степен на таксите за детска градина. С така
предложения единен разходен стандарт в община Съединение може да се осигури пълно
освобождаване само за някои групи деца съчетано с частично намаляване за други групи
по определен критерий.
Като водеща причина именно 6-годишните деца да се подкрепят с пълно освобождаване, респондентите, участвали в проведените от екипа дълбочинни интервюта, най-често посочват важността на подготовката за първи клас в тази възраст. Ограниченият финансов ресурс
на малката община позволява този подход. Големите амплитуди в приходите от данъци и такси
имат голямо влияние в малките общини, и интервюираните споделят, че в Съединение малките
ремонти в детска градина се правят от постъпления от заплатените такси за храна. Без такива
постъпления, обновяването на материалната база е много трудно.
Решението на Общинския съвет е взето с мнозинство от 10 гласа „за“ и трима „въздържали се“ от общо 13 общински съветници. Обсъждано е и повишаване на таксата до 50 лв. с
цел повече деца да бъдат подпомогнати по мярката, като относително се запазят досегашните
приходи от такси, но повече на брой семейства получат намаляване на таксите. Предложението
не е прието. Постъпило е и предложение от група общински съветници всички деца да бъдат
освободени, което също не е прието. Проведена е сериозна дискусия на сесията на Общинския
съвет и са дискутирани всички възможни предложения.
В приетото решение не е предвидено общината да съфинансира от своя бюджет.
Според интервюиран представител на ръководството на една от образователните институции в общината има варианти за пълно освобождаване от такси, след подробен анализ
на посещаемостта, както и на точните приходи за една година. Ръководството на общината
аргументира решението на Общинския съвет с извършени разчети именно предвид постъпленията, които са около 70 000 лв. годишно и очакването, че приемане на пълно освобождаване
за всички деца ще бъде значимо финансово затруднение за общината. Приетото решение е в
известна степен компромисно, за да бъдат подкрепени възможно повече семейства, без да се
увеличава размерът на таксата.
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Процесът на обществено и експертно консултиране в общината преди приемането на
мярката е свързан преди всичко с допитване до директорите и екипите на детските градини.
В този процес те са изразили подкрепа за всяка възможност родителите да бъдат подпомогнати. Всички интервюирани директори в рамките на настоящото изследване (общо 4) смятат,

че е най-добре всички деца да подлежат на пълно освобождаване, ако е възможно. Един от
интервюираните директори на детска градина споделя, че е направил предложения за частичното намаляване, които са приети при решението на Общинския съвет, а именно:– при
второ дете в градината, самотни родители, деца с ТЕЛК, родители, учещи редовно обучение.
Водени са индивидуални разговори с родителите при попълване на заявлението за детска
градина дали има специфики при семейството и детето, и събраната информация е предоставена на Общинския съвет за вземане на решението за частично облекчаване на таксите. Проведена е и анкета с родители на 4, 5 и 6-годишни деца и всички подкрепят идеята за пълно
освобождаване за всички възрастови групи. Тази нагласа се потвърждава и от проведените
фокус групи с родители.
Интервюирани представители на ръководството на общината споделят и друга важна гледна точка, а именно своеобразната контролна, дисциплинираща функция на таксите. Изразена е позиция, че при пълно освобождаване от такси в общината, може да се
очаква демотивиране на родителите. Подобна позиция има в основата си наблюдения от
ситуацията в детската градина в с. Голям Чардак, където макар голяма част от децата да
са освободени от такси по линия на проект „Активно приобщаване“, през зимните месеци
посещаемостта рязко спада. Вероятно за тези тенденции има различни фактори, които е
изключително важно да се анализират и адресират адекватно, но интервюираните споделят
възгледа, че не винаги пълното освобождаване дава висок процент на гаранция за повишаване на посещаемостта.
Други интервюирани експерти в сектора също защитават тезата, че еднакъв подход към
всички не е добра практика, защото условията и потребностите са различни за всяко семейство,
общност и община. При планиране на решение е важно да се вземат предвид мнението на образователната институция и учителите, които най-добре познават семействата. В допълнение
оценката на място и проучването на нагласи и очаквания също ще допринесе към обективната
информация и справедливо решение. Това мнение е споделено и от интервюиран в рамките на
изследването експерт от РУО Пловдив.
От общината посочват, че подобен подход би могъл да се реализира с наличния финансов ресурс и в бъдеще е възможна промяна през анализ, когато е натрупан и достатъчно опит и
време, за да се оценят тенденциите и да се аргументират промени.
По отношение възприятията и нагласите на родителите спрямо избрания подход на прилагане, наблюденията показват, че той се приема от родителите и няма негативни реакции.
Родителите по-скоро желаят мярката да обхване колкото се може повече деца, ако не всички,
и се отнасят с разбиране, осъзнавайки, че всяко дете, достигайки възраст 6 години, ще се възползва от това облекчение. В общността (българска и ромска) също не се наблюдава негативна
обществена реакция или напрежение между родителите от различни етнически групи. Това
се потвърждава и от проведена фокус група с участието на родители от ромски и родители
от български етнос. Наблюдения на учители сочат, че децата от ромски етнос в общината са
във висока степен интегрирани и мнозинството започват първи клас с необходимото ниво на
познаване на български език.
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НАБЛЮДАВАНИ ИЛИ ОЧАКВАНИ ЕФЕКТИ
ОТ ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКАТА
По отношение на ефекта на мярката върху обхвата на децата в общината, следва да се
отбележи, че обхватът в община Съединение според представителите на общината и директорите на детски градини е достатъчно висок (почти 100%) и не се наблюдава необходимост да
бъде повишаван. По-скоро се очаква мярката да има ефект върху нагласите и отношението на
родителите към въведените облекчения – подкрепят ги и оценяват положително усилията на
национално и общинско ниво.
Обективни анализи за повишаване на посещаемостта в Съединение, могат да се правят
с оглед евентуално увеличаване на броя на децата, които трябва да бъдат обхванати – например, нарастване на броя на 4-годишните. Общинските власти имат готовност за откриване на
още две групи от новата учебна 2021-2022 година. Понастоящем предизвикателство представлява по-скоро редовното посещаване на детската градина, а не обхват разбиран като записване на децата. В тази посока работата на местните власти също следва да продължи, особено за
определени групи родители от по-бедни семейства.
Всички интервюирани педагогически специалисти (учители и директори) подкрепят
изцяло новата мярка, като изразяват единодушно становище, че е най-добре всички деца да
бъдат освободени от такси – това да бъде общинска или национална политика. Това съвпада и
с мнението на родителите, но не изцяло с изразената гледна точка на някои от интервюираните представители на ръководството на общината и образователни експерти на областно ниво.
Един от интервюираните директори също споделя, че наличието на повече възможности за
достъп и редовно посещаване на детска градина не бива да оказва влияние на качеството на
педагогическата работа.
В проведените две фокус групи в общината в рамките на настоящото изследване участват родители на български и ромски деца, като първата е смесена, а втората изцяло от родители
на ромски деца. Родителите са единодушни, че подходът трябва да бъде „за всички по равно“.
Такова решение се възприема като по-справедливо, така родителите не биха се чувствали ощетени и пренебрегнати, а и не биха възниквали обичайните въпроси: „Защо те, а не ние?“.
„Ние сме хора и сме еднакви“ – казва родител на дете от детска градина в гр. Съединение от ромски етнос. Пак той посочва, че напълно приемат социалните критерии, гласувани от
Общинския съвет. Подкрепа за приетите социални критерии е изразена от всички участващи
родители.
Преки наблюдения на терен сочат към извода, че в населени места, където има признаци на по-добра интеграция и взаимодействие между отделните етнически групи, тя се отразява
положително и на взаимоотношенията между възрастните, а и в отношенията между децата – в
уважение, изслушване и подкрепа при съгласие между родителите, участвали във фокус групи,
а между децата – в общи игри, приятелство и задружие. В община Съединение това е добър
модел, показващ нагласа за общо разбирателство и обединяващи общността решения; модел,
който следва да бъде обект на по-фокусирани проучвания.
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По отношение на ефектите на мярката върху редовната посещаемост, следва да се отбележи, че в детските градините в Съединение и Царимир децата посещават сравнително редовно, отсъствия има предимно по обективни причини. Поради заетостта на родителите, дори
и през летните месеци детските градини работят на почти пълен капацитет. В с. Голям Чардак
през зимните месеци се наблюдава спад на посещаемостта, който не се влияе от размера на
таксите, доколкото там повече от 50% от децата са подкрепени по проект „Активно приобща-

ване“. Наблюденията показват, че решаващо значение за спада на посещаемостта има фактът,
че родителите по-често остават без заетост през зимните месеци и в резултат задържат децата
вкъщи. Преодоляването на това предизвикателство изисква да се полагат целенасочени усилия
и подкрепа на общините да бъдат по-ефективни в информирането и мотивирането на родителите, а също и в посока съдействие за намиране на временна заетост през зимните месеци.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРЕПОРЪКИ С ОГЛЕД БЪДЕЩЕТО НА
ПОЛИТИКАТА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА
По отношение на законодателния подход в резултат от наблюдението в община Съединение се налага виждането, че би било подходящо да се въведе диференциран подход при общини с различни специфики, характеристики, възможности, приходи. За малките общини като
Съединение се оказва трудно допълнително да отделят от бюджета си, за да подпомагат всички
нуждаещи се семейства относно таксите за детска градина. Малките общини с ограничени
постъпления от собствени приходи следва да получават по-голям целеви ресурс за освобождаване от такси за детска градина.
По отношение на подхода на прилагане, респондентите споделят нужда от по-широки
консултации преди взимането на законодателни решения, свързани с таксите за детска градина, както и от по-ясни указания, конкретни насоки и подкрепа за прилагане.
По отношение на мащаба на финансирането, напълно безплатна детска градина е желана подкрепа от повечето интервюирани, макар да са налице и отделни експертни мнения в
посока контролни и дисциплиниращи функции на събираната от родителите такса. Някои от
интервюираните представители на ръководства на образователни институции предлагат централно увеличаване стандарта за храна в детска градина. Споделено мнение и от представители на образователните институции и от родителите е, че е добре и е време да се помисли за
пълно освобождаване на таксите, което ще е от полза за всички и ще има интегриращ и включващ характер.
„Ние сме длъжници на родителите, трябва да работим за тяхната мотивация
да изпращат децата си на градина – ще усетят грижата за тях. Подкрепата ще бъде
оценена от тях по достойнство.“
			

Интервю с директор на образователна институция
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Ловеч

Подходът на общината накратко:
В община Ловеч през 2021 г. са направени
двукратни промени с цел намаляване таксите
в задължителното предучилищно образование,
като с последното решение на Общинския съвет
от месец юни с пълно мнозинство е взето решение
за пълно подпомагане на заплащането на таксата
за хранене на деца в задължително предучилищно
образование за бюджетната 2021 г.
(4, 5 и 6-годишни).
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ОБЩИНА
ЛОВЕЧ
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СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ
Община Ловеч е разположена в Централна Северна България. В границите на общината
влизат общинският административен център гр. Ловеч и 34 села.
В Ловешката община по данни на ГД ГРАО към 15.01.2021 г. живеят 51 833 граждани
с постоянен адрес и 46 438 с настоящ адрес. От тях в град Ловеч с постоянен и настоящ адрес
са 40 306.
Развитието на демографските процеси и измененията в структурите на населението
през последните две десетилетия са сред най-важните социални, икономически, регионални
и политически предизвикателства в развитието на територията и те са характерни както за
Община Ловеч, така и като цяло за страната. Значението на протичащите демографски процеси се подсилва от обстоятелството, че те оказват силно влияние върху основните системи на
обществото: икономическата, образователната, здравноосигурителната и социалната. Статистическата тенденция през предходните пет години сочи намаляване на процента безработни
лица в Община Ловеч, като през 2015 г. безработицата е 9,1%, а този процент през 2019 г. се
свива до 4,2%.
За периода 2017-2019 г. се наблюдава и ръст на средната годишна работна заплата на
наетите по трудово и служебно правоотношение в лева и спад на списъчния брой наети лица
по трудово и служебно правоотношение. Въпреки покачването на средната работна заплата за
посочения период, нивото й остава ниско в сравнение със средното за страната. По отношение
на инвеститорите, в общината основните проблеми са свързани с липсата на квалифицирана
работна ръка, нисък дял на хората в трудоспособна възраст, състоянието на професионалното
образование, състоянието на техническа инфраструктура, особено в промишлените зони, за
които през последните четири години целенасочено се инвестират средства за подобряването
и. Северната индустриална зона в гр. Ловеч заема площ 487.5 ха, което е около една трета от
общата площ на град Ловеч. Територията има силно изразена мозаечна структура - множество
предприятия с различна подотраслова принадлежност, жилищни групи и терени за земеделски
дейности.
Министерството на икономиката планира действия относно създаването на нова индустриална зона в Ловеч. В индустриалните зони на първо място ще се изгражда прилежащата
инфраструктура, а след това ще се продават терени и право на строеж. Отделно ще има насърчителни мерки за инвеститорите в тях.
За периода 2015-2018 г. се наблюдава не голям, но последователен растеж на произведената продукция и като естествена рефлексия на този процес и постепенно увеличаване на
оборотите от продажби. Като цяло за и област Ловеч икономически определящи са малките и
средни предприятия, като те определят значителен дял от икономическата среда.
Демографското развитие на община Ловеч е социален приоритет с висока степен на
значимост, изискващ максимална концентрация на усилията и провеждане на активна, целенасочена и последователна политика, както и обединение и координиране на действията на
органите на местната власт, гражданското общество
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и местния бизнес. В условия на демографски преход от режим на нарастване към режим
на стабилизиране и остаряване, предизвикателството пред местните власти е да се намери т.н.
„баланс на населението“, за постигането на който водещ е стремежът за повишаване качеството на живота и благосъстоянието на гражданите, с което неминуемо се гарантира и развитието
на общината в социален и икономически аспект. На територията на общината се намират и
множество културно-исторически и природни забележителности.

ПРЕГЛЕД НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
НА ОБЩИНАТА
На територията на общината функционират 15 общински и държавни училища, и 9 детски градини, от които 8 са в гр. Ловеч, с 3 изнесени групи в селата. На територията на град
Ловеч има 3 детски ясли.
Две изнесени групи има и в една селска детска градина. Така, ДГ „Кокиче“ село Дойренци има две изнесени групи в село Александрово, ДГ „Люляче“ в Ловеч има 2 изнесени групи – в село Лисец и в село Славяни, ДГ „Снежанка“ Ловеч има изнесена група в село Малиново. В обобщение, от 34-те села в община Ловеч само в 5 има услуги за ранно детско развитие,
като причината е недостатъчният брой деца, за сформиране на групи.
Финансирането на системата на предучилищното и училищното образование се осъществява на принципа на делегирания бюджет. Ежегодно за разпределяне на средствата се
формира комисия от представители на общинската администрация и директори на училища
и детски градини, която разработва формула за разпределяне на средствата. С цел по-пълно
обхващане на децата и учениците се осигуряват средства по национални програми, както и
средства за транспорт на децата и учениците в задължителна училищна възраст, защитени и
средищни училища, целодневна организация на учебния ден и други.
По данни на общинска администрация и обобщение от работата на мобилните екипи по
обхват, обхванатите деца на 4, 5 и 6-годишна възраст са около 98 % от подлежащите за записване деца. Предвид миграционните процеси и за тази община е трудно е да се посочи точният
брой на подлежащите за записване в задължителна възраст деца.
През учебната 2020/2021 година в детските градини са записани 951 деца. От тях 5-годишните са 254, а 6-годишните – 244. Децата са записани в 40 групи. С Решение № 248 от 26
ноември 2020 година на Общински съвет – Ловеч се въвежда задължителна предучилищна
подготовка на 4-годишните деца в детските градини на Община Ловеч, считано от 01.01.2021
година. Към тази дата в детските градини на общината са обхванати 208 деца на 4 години, навършени през 2020 година.
За децата в задължителна за предучилищно образование възраст от селата без детска
градина са осигурени места и превоз с училищните автобуси до функциониращите детски градини. В училищните автобуси, с които пътуват деца, задължително присъства служебно лице
от приемащата детска градина.
Няма данни за недостиг на места, но са налице предпочитания на родителите към определени детски градини в града, където и пълняемостта на групите е значително по-висока. Има
различия и по отношение местонахождението на градините в града: централни и квартални.
Етническият състав на децата в тях също е различен (в селските и някои от кварталните детски
градини преобладават деца от ромски етнос). Това обуславя и различията в мненията и оценките на родителите, участвали във фокус-групите, по отношение на достъп, пълняемост и посещаемост (ДГ „Зора“ и ДГ в кв. Гозница). Родителите обаче са обединени във виждането си,
че пълняемостта на групите в детските градини трябва да е по близка до нормативно определената минимална, т.е. около 15 деца и не по-голяма от 20 деца. Родителите обвързват въпроса
за пълняемостта с този за по-доброто качество на образование, възпитание и грижа за децата.
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ПОДХОД НА ПРИЛАГАНЕ НА НОВАТА МЯРКА
В община Ловеч с Решение № 248 от 26 ноември 2020 година на Общинския съвет е
въведено задължително предучилищно образование за 4-годишните деца в детските градини в общината, считано от 01.01.2021 година. В общината подпомагането при заплащането
на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене касае 4, 5 и 6-годишните деца
в задължителното предучилищно образование. Средствата за подпомагане заплащането на
такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в задължително предучилищно образование по 174 лв. на дете за 743 деца на 4, 5 и 6-годишна възраст в задължителното предучилищно образование на Община Ловеч, са в размер на 129 282 лв. за 2021 година.
С Решение № 299/25.02.2021 г. на Общински съвет-Ловеч са приети промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Ловеч, като е предвидено за ползване на детски ясли и детски градини родителите или
настойниците да заплащат месечни такси, формирани пропорционално на посещаемостта на
децата, в размер на 2,00 лв. за всеки присъствен ден от месеца. Предвидено е, че за всички деца
в задължително предучилищно образование дължимата от родителите месечна такса се подпомага от държавата в размери, определяни ежегодно с решения на Общински съвет – Ловеч за
съответната бюджетна година, в зависимост от размера на средствата получени в бюджета на
Община Ловеч.
С Решение № 300/25.02.2021 г. на Общински съвет – Ловеч, след направените разчети, е
определено намалението на таксите да е в размер на 25% т.е. от 2,00 лв. на присъствен ден, таксата се намалява до 1,50 лв. на присъствен ден. А с Решение № 398/24.06.2021 г. на Общински
съвет – Ловеч, след направени нови разчети, е определено таксата, дължима от родителите на
деца в задължително предучилищно образование да се заплаща 100% със средствата от държавата, получени по норматива за подпомагане на заплащане на дължими от родителите такси
на деца в задължително предучилищно образование, считано от 1 юли до края на бюджетната
2021 година.
Заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в
задължителното предучилищно образование, се подпомага изцяло за отделни групи деца по
определени социални критерии. Не се заплаща месечна такса и за деца от детските градини,
отговарящи на съответните критерии по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ до приключване на проекта.
Наредбата разграничава групата на децата от детските градини (от всички възрастови
групи), за които таксите се заплащат по проекта „Активно приобщаване“, до неговото приключване. Таксите за децата в задължителна предучилищна възраст, отговарящи на съответните критерии по проекта, се заплащат по този ред, считано от 2020 година. Това заплащане
продължава и в момента, като децата в задължително предучилищно образование, отговарящи
на съответните критерии – чиито такси се заплащат по проекта до неговото приключване, не
получават финансиране по реда на норматива за подпомагане заплащането от държавния бюджет на такси за детска градина.
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ПРОЦЕС НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕТО
ЗА ПРИЛАГАНЕ
За община Ловеч средствата за подпомагане на заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в задължително предучилищно образование по
174,00 лв. на дете са в размер на 129 282 лв. за 2021 г., като от тях: за подпомагане на заплащането на такси в пълен размер (на база 171 деца, отговарящи на критериите, при посещаемост
за 21 работни дни за 10 месеца) са определени средства в размер на 71 820 лв.; за частично
подпомагане на заплащането на такси (на база 513 деца при посещаемост за 21 работни дни за
10 месеца) са определени средства в размер на 57 462 лв. Намалението на таксите за тази група
деца е в размер на 25% т.е. от 2,00 лв. на присъствен ден, да се заплаща по 1,50 лв. на присъствен ден. Планирано е ако през бюджетната година бъде налице неусвоена сума вследствие на
различни непредвидени обстоятелства (епидемична обстановка и др.), тя да бъде преразпределена с ново решение на Общински съвет, така че да има възможност таксата да се намали с
по-голям процент.
Разчетите са извършени на база реалния брой деца в детските градини на Община Ловеч, разпределени по групи по различните критерии, както и на база реалната средна месечна
посещаемост в детските градини през 2020/2021 учебна година. Съ-финансиране от страна на
общината не е предвидено.
Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията на община Ловеч е разработен от комисия,
назначена със Заповед № З-11/05.01.2021 г. на кмета на Община Ловеч в състав: служители
от дирекциите „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“ и „Икономическа политика
и бюджет“, юрисконсулт от общинска администрация, директори и главни счетоводители от
различни детски градини.
По отношение процеса на обществено консултиране, проектът е публикуван на
01.02.2021 г. на интернет-страницата на Община Ловеч и на таблото за обяви в Центъра за услуги и информация на гражданите на Община Ловеч. До 15.02.2021 г. са постъпили 8 писмени
становища от директори на детски градини в подкрепа на проекта. Няма постъпили други становища или предложения. Общественото обсъждане е проведено на 15.02.2021 г. от 17:00 часа
в Заседателната зала на Община Ловеч, като няма данни за несъгласие или противопоставяне
на предложената мярка. Решението на Общински съвет – Ловеч е прието с пълно мнозинство
от 31 гласа „за“ от 31 присъствали общински съветници. Отсъствали са 2-ма членове на Общинския съвет.

НАБЛЮДАВАНИ ИЛИ ОЧАКВАНИ ЕФЕКТИ
ОТ ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКАТА
В Община Ловеч интервюираните в рамките на настоящото изследване педагози и директори, както и родителите, участвали във фокус групите, оценяват положително новата мярка, въпреки някои административни затруднения, до които тя води. Като необходима и положителна мярка се приема и въведеното изискване 4-годишните деца задължително да посещават
детска градина, за да се обучават, възпитават и обгрижват.
Родителите намират финансовата подкрепа за подлежащите на задължително обучение
деца за облекчаваща семейния бюджет. Макар някои от родителите да се затрудняват да заплащат таксите и срещат трудности да снабдяват децата си с необходимото, за да посещават дет-
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ската градина (дрешки, обувки), те все пак изразяват мнение, че следва да има санкции за родители, които не осигуряват присъствието на децата си. Общоприето е виждането, че, финансово
облекчение следва да се предоставя за всички деца, посещаващи детска градина и ясла.
Предвид демографските предизвикателства в общината и областта, а и в по-голямата
част от страната, и педагози, и родители смятат за целесъобразна и социално значима идеята
предучилищното образование изцяло да се финансира от държавата за децата от цялата страна.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРЕПОРЪКИ
С ОГЛЕД БЪДЕЩЕТО НА ПОЛИТИКАТА
ЗА ТАКСИТЕ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА
При изработване на промените в наредбата, община Ловеч е получила писмено указание от НСОРБ, както и устни консултации от експерти на НСОРБ.
Основното споделено предизвикателство от местните експерти е, че подпомагането на
равния достъп и подкрепата за личностното развитие на децата в образователната система,
чрез норматива за подпомагане заплащането на такси по чл. 283, ал. 9 от ЗПУО, предизвиква
определени проблеми при механизма на финансиране/бюджетиране. Те произтичат от факта,
че нормативът за подпомагане на заплащането на такси е делегирана от държавата дейност, а
таксите за детска градина са местна дейност. Според тях това обстоятелство усложнява механизма за финансиране на дейността по подпомагане на заплащането на таксите, защото се
налага често актуализиране на местните наредби.
От гледна точка финансирането на мярката, експертите споделят, че би било добре размерът на норматива за подпомагане заплащането на такси по чл. 283, ал. 9 от ЗПУО за бюджетната 2022 година да се увеличи, така че да може да се подпомага заплащането на таксите
в по-голям размер, за децата, непопадащи в обхвата на критериите за пълно подпомагане.
Интервюираните представители на ръководствата и екипите на детските градини в общината споделят препоръка подкрепата да обхване и 3-годишните деца, които в момента единствени заплащат такса и в някои случаи това има обезсърчаващ ефект.
От своя страна родителите споделят препоръки, свързани преди всичко с качеството на
услугата. От една страна, родителите споделят желание максималният брой деца в група да се
намали, като считат, че 15 деца е оптимален брой. Те очертават и препоръки относно качеството на хранителните продукти, използвани в детските градини, като считат, че храната в детска
градина следва да включва преимуществено екологично чисти продукти. Насърчава се и облагородяването и развитието на материалната база, в частност с условия за спорт и физическо
развитие (например чрез изграждане на басейни в детските градини).
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Троян

Подходът на общината накратко:
Община Троян прилага постоянна месечна такса
от 12 лв. и пропорционална такса на ден на база
брой посещения в месеца – 1,70 лв. на ден за децата,
подлежащи на задължително предучилищно
образование и 2 лв. на ден за останалите деца
(намаление спрямо размера на таксата преди
въвеждане на мярката). Постоянната част
от дължимата месечна такса не се заплаща за
деца, подлежащи на задължително предучилищно
образование. Прилагат се социални критерии
за пълно освобождаване от такса, както и за
намаление с 50% на пропорционалната част.
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СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ
Община Троян се състои от 22 населени места – гр. Троян и 21 села. В структурата
на икономиката на общината като основни промишлени отрасли през последните пет години се налагат хранително-вкусовата промишленост, дървопреработвателната промишленост,
производството на изделия от каучук, пластмаса и минерали и производството на мебели като
с най-висок относителен дял са предприятията в мебелния отрасъл и в областта на ремонта и
инсталирането на оборудване.
По отношение на демографския профил на общината, по данни от преброяването през
2011 г. населението на община Троян възлиза на 32 204 жители. Общината се нарежда на второ
място по численост в областта. През последните години се наблюдава трайна тенденция към
намаляване броя на населението на общината.
Измененията в броя на населението на общината са свързани с неговата възрастова
структура. Продължава процесът на застаряване на населението, който е характерен както за
общинския център, така и за селата. Относителният дял на населението над 70 г. е около 17%,
а този на децата до 9 годишна възраст е под 7%, като тази диспропорция е още по-силно проявена в селата. Естественият прираст в община Троян е отрицателен и през последните години
се движи в диапазона от -9,1% до -11,3%.
През 2020 г. се наблюдава положителна тенденция за заселване на външни за общината
лица – напуснали са 600, но са се заселили 1100 души.
Разпределението на населението на община Троян по етническа принадлежност по данни от преброяването през 2011 г. показва, че към българската етническа група се е самоопределило 95,3% от общото население на общината, към турската – 3,0%, а към ромската – 1,2%.
Коефициентът на безработица (28,6%) е най-висок сред лицата от ромската етническа
група .
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Общината е с ниска концентрация на уязвими групи, поради което наблюденията върху
подхода на прилагане на мярката могат да бъдат от полза в сравнителен план спрямо останалите изследвани случаи.

ПРЕГЛЕД НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
НА ОБЩИНАТА
Според анализи на общинско ниво общият брой на детските градини и училища в община Троян съответства на потребностите. В община Троян има една детска ясла и седем
детски градини, от които 5 в града и 2 в селата. Броят на изнесените групи е 5 и се намират в
селата, като детска градина има в една трета от селата. Групите в селата са смесени, с изключение на ДГ в село Орешак, където има отделна подготвителна група. В две от детските градини
в града са разкрити яслени групи. Общинските училища са 9:2 начални (в града); 4 основни
(1 в града и 3 в селата); 3 средни училища (2 в града и 1 в село), като в началните училища в
града има предучилищни групи.
Основните проблеми на съществуващата училищна мрежа са свързани с демографската криза в общината. С всяка учебна година броят на учениците намалява средно със 100
спрямо предходната. В малките населени места продължава поддържането на маломерни
и слети паралелки, което не винаги отговаря в най-голяма степен на интересите на децата.
Поддържането на относително голям брой училища за общината се отчита като водещо до
неефективност на разходите и допълнително забавя процеса на инвестиции в повишаване
66

44 В
 сички данни за социално-икономическия и демографски профил са от Общински план за развитие на община
Троян 2014 – 2020 г.

на качеството на образованието.
Финансирането на системата на предучилищното и училищното образование се осъществява на принципа на делегирания бюджет. Всички училища и детски градини разполагат
с добра материална база. В условията на пандемична обстановка общината очертава като приоритет допълнително оборудване на детските градини с мултимедийни проектори, преносими
компютри и устройства за дигитализация на образователно-възпитателния процес и комуникация с родителите.
Броят на групите в детска градина на територията на общината е 34, като 8 от тях, без
изнесените – са в селата. За учебната 2020/2021 г. общият брой на обхванатите деца е 757,
като от тях 3-годишни са 200, 4-годишни – 184, 5-годишни – 151 и 6-годишни са 129 деца.
Прави впечатление високият брой деца в по-малката възрастова група. Средната пълняемост
на групите е 22 деца. В малките населени места броят на децата е под или на границата на нормативно определения – 12 деца в група. В детската градина в с. Калейца съществува услугата
нощуваща група, от която се възползват деца от уязвими групи45.
Необхванатите деца и ученици по данни на общинските експерти са под 1% за общината. Не се отбелязва недостиг на места, но е налице динамика в посещаемостта по данни от
мобилните екипи по Механизма за обхват, която следва да се адресира чрез таргетирани мерки
за информиране и мотивиране на родителите.
Налице е сериозна диспропорция по отношение пълняемост на групите в града и в
селата. Наблюдения и разговори с родители сочат, че и в града се очертават предпочитани от
родителите детски градини, в които няма незаети места (ДГ „Синчец“). Родителите считат
за оптимална пълняемост на групите от 15-20 деца. Учителите от своя страна изразяват мнение, че нормативно определената максимална пълняемост от 22-25 деца е оптимална, предвид
факта, че поради отсъствието на деца по различни причини, средната месечна посещаемост не
надвишава 20-21 деца в група, но е налице значителна сезонна динамика и по-ниски нива през
зимните месеци.
Общината отчита, че няма деца без достъп до място в детска градина. За децата, които
живеят в населени места без детско заведение е осигурен транспорт, като децата се придружават от длъжностно лице. Има и случаи, когато общината финансира транспорт на дете в
труднодостъпно място (планински район), автобусът не може да достигне и се заплаща гориво
за транспорт на родителите.

ПОДХОД НА ПРИЛАГАНЕ
НА НОВАТА МЯРКА
С Решение № 271/17.12.2020 г. на Общински съвет Троян е определена пропорционална
такса за деца, подлежащи на задължително предучилищно образование – 1,70 лв., а за останалите деца – 2 лв. на ден (намаление спрямо предишния размер на таксата). Решението е прието
от 25 общински съветници с 25 гласа „за“. Така формулираното решение е мотивирано с цел
облекчение на родителите на подлежащите на задължително предучилищно образование деца,
чрез съобразяване размера на таксата за тези деца с предоставените от държавата нормативи
за подпомагане заплащането на таксите.
При извършване на анализа общината е ползвала касовия отчет на общината и на детската градина, в която функционира кухнята-майка. За дейностите по хранене на децата в задължително предучилищно образование от общинския бюджет за 2021 г. са осигурени 90 хил.
лв. При приемане на предложението Общинският съвет е отчел мотиви, свързани с подкрепа
развитието на децата, както и възможността родителите да бъдат активни на пазара на труда.
45  Всички цитирани данни са от Стратегическа рамка за развитие на образованието в Община Троян
(2021–2030 г.)
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Посочено е, че престоят в детска градина допринася за по-успешното справяне в училище на
следващ етап, а ранното обхващане на децата в предучилищното образование е ключово за
тяхното когнитивно, емоционално и социално развитие. Наред с обучението, възпитанието и
социализацията, в детските градини се осигурява и ежедневно обгрижване, топла и здравословна храна, контролирани хигиенни условия.
По отношение на обхващането на 4-годишните деца, становището на община Троян
е, че предучилищно образование на тази възрастова група трябва да се осъществява само в
детските градини, тъй като са създадени необходимите санитарно-хигиенни условия, подходяща физическа среда и здравно обслужване, положителен и спокоен микроклимат, осигурена е
подходяща среда за развитие на всяко дете. Записаните 4-годишни деца в детските градини на
територията на община Троян, по данни от НЕИСПУО към 02.11.2020 г. са 187.
Постоянната част (12 лв.) от дължимата месечна такса не се заплаща за деца, подлежащи на задължително предучилищно образование.
По отношение подпомагане на определени групи деца, въведено е пълно освобождаване от пропорционална част от таксата в следните случаи: сираци и полусираци; с един или
двама родители инвалиди с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто; на загинали
в изпълнение на служебен дълг, при производствени аварии и природни бедствия; с тежки
хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от министъра на здравеопазването, и/или
трайни увреждания след представяне на документ от Експертна лекарска комисия; д. трето и
следващи деца, когато всички са настанени в детски ясли и/или детски градини или посещават училище; двама близнаци – второ раждане; трима и повече близнаци – първо и следващи
раждания.
С 50% намаление се заплаща пропорционалната част, за деца: с един родител; с един
или двама родители - студенти в редовна форма на обучение; второ дете в семейството, когато
и двете деца посещават детска ясла и/или детска градина; един или двамата родители са на
социално подпомагане; дете, което се отглежда в семейство с друго дете с трайно увреждане;
деца, настанени в семейства на роднини или близки, както и за деца, настанени за отглеждане
в приемни семейства; всеки от двамата близнаци – първо раждане, когато и двамата посещават
детска ясла/градина.
Ежегодно, при обсъждане на бюджета се актуализират критериите за подпомагане на
определени групи деца.
В периода 1 юни – 31 август, при наличие на свободни места, детска градина може да
приема до две деца, необхванати в детски градини на територията на община Троян. За престоя
се дължи такса за ползване на детски градини и детска ясла, без право на ползване на преференции (напр. гостуващи в общината при роднини за летния период). За всички деца такси се
събират и в летния период.
По разчети на Община Троян разходът на дете от кухня-майка за храна е приблизително
2,80 лв/ден. От тази сума 0,79 лв. се осигуряват от държавната субсидия, 1,70 лв. се поемат от
родителите чрез таксите. Остатъкът се дофинансира от общинския бюджет. Тази методология
за ценообразуване е разработена от общинската администрация. В резултат от мярката общината е намалила собствения си принос към разхода за храна, като спестяванията се влагат отново в дейности, свързани с ранното детско развитие, вкл. покриване на социалните критерии.

ПРОЦЕС НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРИЛАГАНЕ
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Преди в Общински съвет да се внесе предложение за изменение и допълнение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян, общинска администрация извършва анализ на таксите за детски градини,

като се вземат предвид и новите приходоизточници от държавата и се анализира стойността на
храноден на децата преди и след създаване на кухня-майка и факторите, които оказват влияние
на неговото завишение. Анализът показа, че таксите за децата от предучилищните групи могат
да бъдат намалени.
Храненето на децата в шест от детските градини се осъществява от кухня-майка. Въвеждането на обединеното хранене води до оптимизация на средствата за хранене и режийните
разходи. През първото шестмесечие на 2021 г. събраните такси за ползване на детска градина
покриват 52% от общия разход по изхранването. За същия период на 2020 покриваемостта е
била 38%. Този резултат се дължи на предоставените от държавата средства за подпомагане на
дейностите по хранене на децата в задължително предучилищно образование 4, 5 и 6-годишни
в общината, както и на оптимизация на средствата за хранене след въвеждане на обединеното
хранене.
През ноември 2020 г., след проведено анкетно проучване и получено съгласие на над
50% от родителите на деца на възраст 4 години за съответната учебна година, Общинският съвет, с Решение № 258/26.11.2020 г., дава ход на разширяване обхвата в задължителното предучилищно образование на територията на общината за деца на 4-годишна възраст от м. януари
2021 г. Решението е прието от 25 членове на Общинския съвет, като всички гласуват „за“.
В анкетата сред родителите са се включили 139 души или 74% от общия брой родители
на 4-годишни деца в общината. Отговор „да” в подкрепа на задължителното предучилищно
образование от 4-годишна възраст дават 53% от родителите. Ако диференцираме родителите в
града и родителите от ДГ „Незабравка” – с. Орешак и ДГ „Звънче” – с. Калейца, положителен
отговор в града дават 64%, а в ДГ „Незабравка” и ДГ „Звънче” – 27%. Във връзка с обявената
епидемиологична обстановка, родителски срещи за разясняване на същността на задължителното предучилищно образование на 4-годишните деца не са провеждани. Не са провеждани и
лични срещи с родители за разясняване, тъй като контактите са сведени до минимум.
От гледна точка на процеса на обществени консултации следва да се отбележи също,
че проектът за изменение на наредбата определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на община Троян е публикуван за обществено обсъждане на
сайта на община Троян за срок от един месец, в който не са получени препоръки или коментари. Няма данни за негативна обществена реакция и напрежение, предвид решението за подпомагане на определени групи.

НАБЛЮДАВАНИ ИЛИ ОЧАКВАНИ ЕФЕКТИ
ОТ ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКАТА
На територията на община Троян Механизмът за съвместна работа на институциите по
обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст се отчита като успешно работещ. През учебната 2020/2021 г. е
осигурено максимално записване на деца и ученици в образователната система. След направено проучване от Екипите за обхват на родените през 2016 г. деца, са проверени 111 адреса и е
установено, че на територията на общината незаписани в детски градини са 7 деца на възраст
4 години. Детските градини в общината разполагат с необходимата база и персонал за пълното
обхващане на всички деца подлежащи на задължително предучилищно образование и към момента в образователната система няма необхванати деца в детски градини. Не са констатирани
случаи на междуобщинска миграция, свързана с местоработата на родителите.
Интервюираните педагози определят новата мярка като положителна по отношение
на децата в задължителна предучилищна възраст, въпреки известните административни затруднения, свързани с отчитане отсъствията на децата. Изразяват мнение, че необхванати от
финансови облекчения остават само децата на 3 и под 3-годишна възраст, което е социално
несправедливо, предвид демографските предизвикателства пред общината.
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Участвалите във фокус група родители оценяват положително финансовото подпомагане, но са налице и мнения, свързани с опасения от понижаване на качеството на предоставяната услуга, както и предложения за отпадане на абонаментната част от таксата за всички деца,
но запазване на таксата на храноден. И родители, и учители обаче са единодушни в становището си, че ако детската градина е безплатна, то трябва да е за всички деца в държавата и това
трябва да е въпрос на държавна, а не на общинска политика.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРЕПОРЪКИ С ОГЛЕД БЪДЕЩЕТО НА
ПОЛИТИКАТА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА
По отношение на предизвикателствата в процеса на разработване на механизъм за анализ, бюджетен разчет и планиране преди въвеждането на мярката, ресорните експерти от община Троян споделят, че са участвали в обучение, организирано от Министерство на финансите и Националното сдружение на общините в Република България. Въпреки представената
информация и указания, експертите споделят необходимост от повече конкретни практически
примери и разяснения по казусите. Представители на общинската администрация споделят
също, че са правили опити за искане на допълнителни консултации от ресорните министерства, но без особен успех.
Конкретната законова разпоредба също се определя от специалистите в общинската
администрация като недостатъчно ясна и изчерпателна. Поради липса на механизъм за прилагане на мярката, служители на община Троян са разработили собствен такъв.
Служителите от общинската администрация препоръчват да бъдат разработени ясни
указания за прилагане на измененията в нормативната база, отнасяща се за дейностите по хранене на децата в детските градини. Препоръчват да се разработи единен механизъм на определяне на целевите групи и на прилагане, за да се избегнат различните практики по общини.
Споделят необходимост от по-конкретни указания, добри практики, и примери за практическо
приложение.
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Шумен

Подходът на общината накратко:
Община Шумен приема решение родителите на
деца в задължителна предучилищна възраст – 5 и
6-годишни, да бъдат освободени от такси за детска
градина, включително за летните месеци. Решението
на Общинския съвет е прието с пълно мнозинство и
предвижда съфинансиране със собствени средства
на общината. За по-малките възрастови групи е
регламентирано месечните такси да бъдат в размер на
45 лв. при целодневна организация, 25 лв. при полудневна
организация и 10 лв. при почасова организация за град
Шумен и съответно 35 лв. при целодневна организация;
20 лв. при полудневна организация и 10 лв. при почасова
организация за селата в общината, както
и за кв. Макак, кв. Мътница и кв. Дивдядово.
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ОБЩИНА
ШУМЕН
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СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ
Община Шумен е съставена от град Шумен и 26 села. В икономиката на общината преобладават предприятията в отраслова група „търговия, ремонт на автомобили
и битова техника” – 50%. Основен определящ отрасъл за общината е леката промишленост, представена основно от преработваща, текстилна, шивашка и хранително-вкусова
и строителство. Община Шумен разполага с добри естествени ресурси за развитие на
зърнопроизводство, лозарство, захарно цвекло, животновъдство (свиневъдство и птицевъдство)46.
Към 2019 г. броят на населението на община Шумен възлиза на 87 152 души. Подобно
на голяма част от българските общини и община Шумен е засегната от процесите на намаляване на населението и обезлюдяване на някои райони. Смъртността в общината е значително
по-висока от раждаемостта. За някои от населените маста в община Шумен процесът на застаряване на населението се очертава като сериозен не само демографски, а и социалноикономически проблем47.
От всички лица, изявили желание да обявят доброволно етническата си принадлежност,
78,7% се самоопределят като българи, 15,1% - като турци и 4,5% - като роми. В процентно отношение ромската общност в Шумен отговаря на средния процент характерен за цялата страна. В същото време експерти и ромски НПО активисти сочат, че реалната цифра на ромите в
общината е значително по-висок. Част от ромите се самоопределят като турци (преди всичко
от групата на миллета, които са турско езични роми-мюсюлмани), а друга част като българи
(например от групата на рударите) и др. Тази тенденция също се наблюдава в цялата страна48.
Някои от малките села са населени изцяло с българи – Белокопитово, Костена река и Радко Димитриево. По-компактно население от турската етническа група има в селата Средня, Коньовец, Градище. Компактно население от ромската етническа група има в Друмево, Салманово
и Ивански.
Образователната структура на населението, разгледана по населени места показва интересни особености. С най-висок относителен дял на лица с висше образование, освен гр.
Шумен, с над 10% от населението са селата Радко Димитриево, Мараш и Овчарово. С по-ниско
образователно равнище (основно и по-ниско) е над 70% от населението в селата Ивански, Средня, Струино, Градище, Друмево, Новосел, и Вехтово.

ПРЕГЛЕД НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
НА ОБЩИНАТА
Анализите показват, че като резултат от неблагоприятните демографски процеси (спад в
раждаемостта) броят на обхванатите в детска градина градини деца намалява. Това дава отражение и върху броя на детските заведения, които намаляват от 32 (учебна 2014/2015 година) на
28 (учебна 2019/2020 година). Това води и до спад в броя на местата в детска градина. Въпреки
това, броят на наличните места е по-скоро достатъчен за реално обхванатите деца. На 100 деца
се падат по 105 места.
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46 План за интегрирано развитие на Община Шумен 2021 – 2027
47 План за интегрирано развитие на Община Шумен 2021 – 2027
48 Н
 аблюдения на образователни медиатори и лидери на местни граждански организации в общината, получени
чрез дълбочинно експертно интервю.

Детските градини в някои от по-малките села в общината (с. Черенча, с. Градище) са с по
една смесена група с брой на обхванатите деца малко над минималния. При продължаваща
намаляваща раждаемост бъдещето на тези детски градини се очертава като проблемно. В три
от ДГ в гр. Шумен (ДГ „Щурче“, ДГ „Чучулига“ и ДГ „Пчелица“) е разкрита по 1 яслена група,
а в ДГ „Светулка“ – 2 яслени групи. Във всички детски градини в гр. Шумен са разкрити от 2
до 6 подготвителни групи. В някои от тях (ДГ „Златна рибка“, ДГ „Космонавт“, ДГ „Светулка“,
ДГ „Брезичка“ и др.) повече от половината от обхванатите деца са в подготвителни групи.
Състоянието на материалната база на предучилищното образование в общината се оценява от експертите на общинско ниво като добро. През последните 6 години наред с ежегодните текущи ремонти на училищната и на другата образователна инфраструктура са реализирани
проекти насочени към по-сериозни ремонти на част от детските градини и училищата. Те са
насочени основно към подобряване на енергийната ефективност, смяна на дограма и съпътстващи вътрешни ремонти. Наред с това е подновено оборудването на редица училища и детски градини. Подобрени са качествата на част от ученическата спортна база, на училищните
дворове и на прилежащи външни пространства на детските градини.
Част от детските градини и училищата в община Шумен са с концентрация на уязвими
групи, съгласно наредбата за финансирането на МОН. Такива са детските градини във Вехтово, Друмево, Ивански, Новосел, Салманово, както и детска градина „Пролетна дъга“ в гр.
Шумен. Училищата със концентрация на уязвими групи са училищата в с. Градище, Друмево,
Ивански, Мадара, Царев брод, както и VI ОУ „Еньо Марковски“, СУ „Трайко Симеонов“ и ПГССХТ в гр. Шумен. Детските градини в селата също са с концентрация на уязвими групи, но
не са включени в заповедта за определяне, тъй като броят за децата в тях е под 1549.
Броят на децата, записани в детска градина (всички възрастови групи) през учебната
2020/2021 г. е 2866. В община Шумен към 01.01.2021 г. са обхванати 1361 деца в задължителна
предучилищна възраст.
По данни на общинска администрация на територията на община Шумен няма деца,
които живеят в населени места в общината без достъп до детска градина.

ПОДХОД НА ПРИЛАГАНЕ НА НОВАТА МЯРКА
След направен анализ на данните за броя на децата, които се освобождават от такса, съгласно действащата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Шумен, е изготвено предложение до Общински съвет за
промяна на наредбата – за децата, посещаващи групи за задължително предучилищно образование (III и IV група) да не се заплащат такси за дейностите по храненето – те да се поемат
изцяло от средствата, осигурени от държавния бюджет за подпомагане заплащането на такси,
а през летните месеци таксите се поемат от общинския бюджет.
Решението на Общински съвет Шумен влиза в сила от 01.01.2021 г. и е прието с пълно
мнозинство – 38 гласа „за”.
Промяната предвижда месечни такси за ползване на детски ясли и детски градини в размер на 45 лв. при целодневна организация, 25 лв. при полудневна организация и 10 лв. при
почасова организация за град Шумен и съответно 35 лв. при целодневна организация; 20 лв.
49 З
 аповед на Министъра на образованието за определяне на училища и детски градини, получаващи средства за
работа с уязвими групи по наредбата за финансирането за 2021 г.
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при полудневна организация и 10 лв. при почасова организация за селата и за кв. Макак, кв.
Мътница и кв. Дивдядово.
За деца на 5 и 6 години, посещаващи групи за задължително предучилищно образование
(III и IV група) такса не се дължи.
Следва да се подчертае, че безплатната детска градина за децата в задължителните предучилищни групи е прилагана в Шумен през периода от юни 2013 г. до декември 2017 г. След
като през декември 2017 година община Шумен оповестява намерение за връщане на таксите в
задължителните предучилищни групи, областният омбудсман Иван Капралов и Център „Амалипе“ изразяват позиция за запазването на безплатната детска градина. В резултат бе взето
решение от такси за задължителните предучилищни групи да бъдат освободени децата от семейства, получаващи детски надбавки.

ПРОЦЕС НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕТО
ЗА ПРИЛАГАНЕ
В хода на планиране на прилагането на мярката в община Шумен, направеният разчет с
оглед предходна и текуща година показва, че средствата, които общината трябва да отдели, за
да поеме таксите и на 4 годишните не са непосилни.
Източниците на данни ползвани от експертите на общината са годишните баланси от предходни финансови години. Предложения за алтернативни подходи на прилагане не са постъпвали. Процесът на обществено консултиране на промяната в наредбата също е протекъл без
възражения и коментари, като препоръки за промяна на подхода не са постъпвали. Допитване
до директорите на детски градини в рамките на настоящото изследване показва, че те напълно
подкрепят премахването на таксите. От родителската общност и гражданите на общината като
цяло няма негативна или друга реакция.

НАБЛЮДАВАНИ ИЛИ ОЧАКВАНИ ЕФЕКТИ
ОТ ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКАТА
По отношение на обхвата на деца в задължително предучилищно образование, очаква
се ефектът на мярката да бъде по-добър за малките населени места, където е налице по-висока концентрация на родители, които не работят на постоянен договор, а са само сезонно или
почасово заети, и съответно техните деца на 4-годишна възраст не посещават редовно детска
градина. В града, където всички родители работят на пълен работен ден не се очаква съществена разлика, тъй като и сега 4-годишните деца са записани почти 100% и посещават редовно.
Например в с. Ивански се очаква да се подобри посещаемостта, докато в градските детски
градини очакванията са за запазване на същите или малко по-високи нива на посещаемост.
С оглед на горното, не се очакват и значими ефекти по отношение наличието на места в
детските градини в общината или обезпечеността с персонал. Като цяло очакванията на директорите и педагозите за новата мярка, споделени в рамките на дълбочинни интервюта, са
положителни.
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По отношение на ефектите на мярката за родителите, може да се отбележи, че родителите, участвали във фокус групи в рамките на настоящото изследване, изразяват искрено

удовлетворение от това подпомагане. Според родители от гр. Шумен покриването на таксите
за детска градина от община Шумен няма се отрази толкова осезаемо на семейния бюджет, но
при все това те отчитат висока оценка в подкрепата на държавата за тях и техните деца. Родителите от малките населени места споделят, че след прилагането на мярката ще усетят подкрепа и промяна в две направления. От една страна, очакват осезаемо положителна промяна
за семейния им бюджет, отчитайки, че дължимите до момента 45 лв. са значителен процент от
една минимална заплата. От друга страна, майките споделят, че имайки свободно време, за тях
нараства възможността за намиране на работа на пълен работен ден.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРЕПОРЪКИ С ОГЛЕД БЪДЕЩЕТО НА
ПОЛИТИКАТА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА
По отношение процеса на планиране и прилагане на новата мярка, може да се отбележи, че като голяма община и областен център, администрацията на община Шумен разполага
с екип от специалисти и значителен опит в прилагането на ново законодателство на местно
ниво. Интервюираните представители на общинския екип не споделят да са имали значителни
трудности при планиране и бюджетиране на мярката. В процеса на планиране и разработване
на документацията, свързана с прилагането на мярката, общинските специалисти не споделят
да са се допитвали за насоки и указания до други общини или експерти, като са разчитали на
свой предишен опит.
По отношение законовата разпоредба, интервюираните специалисти в община Шумен
не споделят необходимост от промяна на законодателно ниво по отношение на мярката и отчитат, че приетата промяна в общинската нормативна уредба е адекватна и ясна и с нея се обхващат всички подлежащи деца на територията на община Шумен.
От гледна точка на опит и експертиза в процеса на планиране и приемане на промените, община Шумен разполага с добре подготвени експерти и не е имала необходимост от
получаване на конкретна помощ и указания. Това се дължи в значителна степен и на опита от
предходни години, когато общината прилага мярка за освобождаване на деца на 5 и 6-годишна
възраст от такса.
По отношение финансирането на мярката, от направените разчети става ясно, че финансирането е достатъчно. Тук трябва да се има предвид тенденцията за ежегодно намаляване
на раждаемостта, силна миграция и застаряващо население в малките населени места в общината, и от там – намаляване броя на подлежащите за детска градина деца. Затова разчетите и
финансовите прогнози сочат, че средствата са достатъчни.
Кадровата обезпеченост на образователния сектор в община Шумен е адекватна. На
територията на община Шумен се намира Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, от който ежегодно се дипломират педагози от специалности Предучилищна педагогика и Предучилищна и начална педагогика, които постъпват като млади учители в детските
градини на територията на общината. Съществуващите 28 детски градини имат капацитета да
поемат всички подлежащи деца на възраст от 2 до 7 години. Прогнози на общинско ниво сочат,
че не се очаква недостиг на образователна инфраструктура и материална база на територията
на общината.
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Оряхово

Подходът на общината накратко:
Община Оряхово е освободила от такса децата
от задължителна предучилищна подготовка,
включително 4-годишните деца, за които тя
е въведена от учебната 2020/2021 година. За
останалите възрастови групи общината прилага
доходен критерий за определяне размера на
таксите за целодневни детски градини и ясли. При
работещи родители с доход до една минимална
работна заплата на член от семейството е 21 лева
за месец, а при доход над една минимална работна
заплата на член от семейството – 32 лева на месец.
За определени групи деца по социални критерии е
предвидено пълно подпомагане.
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СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ
Община Оряхово обхваща в границите си седем населени места – гр. Оряхово и шест села.
Икономиката й е развита най-вече в посока селско стопанство, лека промишленост и машиностроене, но е белязано от тенденциите на свиване на потреблението и производството. Определящи за икономическата структура на общината са частни фирми в областта на превоз на леки
и товарни автомобили по фериботния маршрут Оряхово – Бекет.
По данни от 2013 г. населението на общината наброява 10 841 души, което представлява 6,1% от населението на област Враца. Община Оряхово е община с преобладаващо селско
население – 56,3%, при среден дял за област Враца – 41%. Преобладаващото население на
общината се самоопределя като българи, на второ място е ромската общност, като по данни на
община Оряхово и местни лидери в общността, по-голям брой лица от етническите общност
преобладават в с. Селановци, гр. Оряхово и с. Остров.
По данни към 2020 г. равнището на безработицата в община Оряхово е 20,64%. От общия брой регистрирани в бюрата по труда, трайно безработни са близо половината лица –
49,21%.

ПРЕГЛЕД НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
НА ОБЩИНАТА
Образователната система в Община Оряхово включва четири детски градини – две от
които са разположени в град Оряхово - ДГ „Пролет” и ДГ „Дружба”, а две са в села – ДГ „Мир“
с. Селановци и ДГ „Слънчице” с. Остров. В общината функционират и пет училища – СУ „Хр.
Ботев“, гр. Оряхово; НУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Оряхово; НУ „Д-р Петър Берон” гр.
Оряхово; ОУ „Хр. Ботев“, с. Остров; ОУ„ Н. Й. Вапцаров“, с. Селановци. Училището и детската градина в с. Остров са защитени съгласно изискванията на Министерство на образованието
и науката. Двете учебни заведения приемат и деца от с. Галово от 2010 г., като училището разполага с училищен автобус и извозва и децата от с. Галово до детската градина. В останалите
села функционира детска градина. На територията на община Оряхово е организирана целодневна форма на обучение.
За учебната 2020-2021 година на територията на община Оряхово в детските градини
и училища се възпитават и обучават общо 990 деца и ученици. Децата в детска градина без
подлежащите на задължително предучилищно образование са 135. Записани в групи от задължително предучилищно образование в детски градини са 136 деца. Понастоящем не функционират подготвителни групи в училищата, но такива да е имало по-рано. Детските градини и в
училищата на територията на общината не отчитат недостиг на места за записване и за обучение и възпитание на подлежащите и на желаещите да посещават учебно заведение деца. Следва да се отбележи, че в резултат от неблагоприятните демографски тенденции се наблюдава спад на
броя на децата и учениците. Намаляващият брой деца и ученици може да бъде обяснен с отрицателния
естествен прираст на населението в област Враца, както и с миграция в страната и в чужбина.

Интервюираните експерти посочват, че учебните заведения са материално и кадрово
обезпечени.
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Резултатите от проведеното наблюдение показват, че в две детски градини и в две училища преобладават децата и учениците от ромски етнос: ДГ „Пролет”, гр. Оряхово – 90%; ДГ

„Слънчице” с. Остров – 80% и НУ „Д-р Петър Берон”, гр. Оряхово – 90%; ОУ „Христо Ботев”,
с. Остров – 90% и ОУ „ Н. Й. Вапцаров“, с. Селановци – 51%. От началото на учебната 20182019 г. към училищата и детските градини в гр. Оряхово и селата Селановци и Остров са назначени образователни медиатори. Те имат важна роля в екипите по обхващане и задържане на
децата в образователната система.

ПОДХОД НА ПРИЛАГАНЕ НА НОВАТА МЯРКА
Преди въвеждането на промените в ЗПУО от месец септември 2020 г., в община Оряхово чрез наредба № 6 за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на
услуги е установен доходен критерий по отношение на дължимите от родителите такси за детска градина. Общински съвет Оряхово е приел, че размерът на таксите за целодневни детски
градини и ясли при работещи родители с доход до една минимална работна заплата на член
от семейството е 21 лева за месец. При доход над една минимална работна заплата на член от
семейството – 32 лева. С 50% намаление от съответната такса се ползват деца с един родител,
деца на самотни майки, деца, чийто родители са редовни студенти, когато двете деца от едно
семейство са приети в едно или в различни детски заведения, таксата за второто дете е с 50%
намаление. Изцяло са освободени от такса деца кръгли сираци, когато са деца на родители,
загинали при природни бедствия, производствени аварии и при изпълнение на служебен дълг,
деца с тежки хронични заболявания, посочени в списък утвърден от Министъра на здравеопазването и деца с вид и степен на увреждане над 50%.
В края на 2020 г. с решение № 160 от 17.12.2020 г. Общински съвет Оряхово въвежда
задължително предучилищно образование на 4-годишните деца в детските градини на територията на община Оряхово от 2020/2021 учебна година. При планиране и подготовка на решението, поради забавяния във връзка с пандемичната ситуация, не са внесени за обсъждане
и вземане на решение от Общинския съвет текстове относно подпомагане на заплащането на
дължимите от родителите такси за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование.
С цел компенсиране на забавянето, след месец юни 2021 г. и с подкрепата на НСОРБ и
на експерт от Сдружение „Нов път“, стартира процедура за анализ на моментната ситуация и
предприемане на действия за освобождаване от такса за храна на децата в задължителното предучилищно образование. По данни на директор дирекция „Финансово-счетоводни дейности и
данъци“ в община Оряхово в началото на 2021 г. в бюджета на общината са постъпили по 174
лв. за 197 деца, подлежащи на задължително предучилищно подпомагане в общ размер 34 278
лв. на база на натурални показатели за предходен период към януари 2020 г. При актуализиране
на натуралните показатели за брой деца в началото на януари 2021 г. Министерство на финансите установява, че подлежащите деца в община Оряхово намалели на 145. Министерство
на финансите намалява субсидията с 9048 лв., с което в бюджета на община Оряхово остават
25 230 лв. от м.01. до м.12. 2021 г. за 5 и 6-годишните деца.
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ПРОЦЕС НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕТО
ЗА ПРИЛАГАНЕ
В тази ситуация се налага експерти на общинска администрация да направят нови изчисления относно това какъв е размерът на средствата, които няма да достигнат при включване на
4-годишните деца в задължителна предучилищна подготовка, с оглед взетото вече решение на
Общински съвет Оряхово. Очаква се община Оряхово да дофинансира разликата със средства
от местни приходи. Очаква се общият брой на децата, обхванати в задължителна предучилищна подготовка в община Оряхово през учебната 2021/2022 г. по данни на директорите на детски
градини, да бъде 195 деца, включително децата на 4 години. Получените средства в община
Оряхово по единния разходен стандарт няма да достигнат за покриване на таксите за храна в
детските градини за всички деца в задължителна предучилищна подготовка50, но общинският
екип работи активно в посока пълно премахване на таксите за подлежащите три възрастови
групи.
Ресорната общинска дирекция работи активно в сътрудничество с директорите на детски
градини за изготвянето на анализ на ситуацията и разработване на предложението от кмета на
община Оряхово към Общински съвет за подпомагане на заплащането на дължимите от родителите такси.
Промяната на наредба №6 за определянето и администрирането на местни данъци, такси
и цени на услуги се очаква да бъде публикувана на интернет сайта на община Оряхово до
края на месец август 2021 г., а през месец септември 2021 г. проект за решение да се внесе на
заседание на Общински съвет Оряхово.
Проведените в рамките на настоящото изследване предварителни разговори и експертни
интервюта с представители на общинска администрация и Общински съвет Оряхово показват,
че промяната на наредба №6 за определянето и администрирането на местни данъци, такси
и цени на услуги, в посока пълно премахване на таксите за задължителната предучилищна
подготовка, се очаква да бъде подкрепена от всички седемнадесет общински съветници от
различните политически сили.

НАБЛЮДАВАНИ ИЛИ ОЧАКВАНИ ЕФЕКТИ
ОТ ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКАТА
Проведените интервюта и фокус групи с родители в община Оряхово показват няколко
основни посоки на очакваните ефекти от прилагане на мерките за подпомагане на родителите
заплащането на дължимите от родителите такси за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование.
По отношение обхвата на децата в задължително предучилищно образование, очаква
се мярката да доведе до положителен ефект за всички населени места в общината. При все
това, следва да се отчита, че според екипите, формирани по Механизма за съвместна работа
на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в
задължителна предучилищна и училищна възраст, едно от основните предизвикателства пред
включването в ранно образование в общината е свързано с честата миграция на семействата
извън страната или трайното им преместване да живеят и учат в чужбина.
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50  По предварителни изчисления на авторите на доклада недостигът се очаква да бъде около 8 лв. на дете на
месец.

Интервюираните експерти определят сградния фонд и материалната база на детските
градини на територията на общината като достатъчни с оглед направените проучвания на броя
на децата по населени места за следващите поне три години. Не се очаква повишаване на раждаемостта/притока на лица в общината и недостиг на места при повишаване на записването
на деца от групите, подлежащи на пълно покриване на таксите, или при въвеждане на задължителност на предучилищното образование от 4-годишна възраст. При провеждане на фокус
групите с родители, те споделят нужда от увеличаване броя на непедагогическия персонал към
всяка група с цел ефективна подкрепа и индивидуална грижа за всяко дете.
Проведените фокус групи с директори и учителите разкриват положителни очаквания,
особено от мярката за подпомагане за децата в задължителното предучилищно образование.
Тази нагласа се потвърждава и от фокус групите с родители, които са обединени във виждането, че мярката ще се отрази на семейния бюджет, а и ще подкрепи родителите в осмисляне
ценността на ранното образование за развитието на децата.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРЕПОРЪКИ ЗА БЪДЕЩЕТО
НА ПОЛИТИКАТА ЗА ТАКСИТЕ
Проведените интервюта с ръководството на община Оряхово и екипите на ресорните
дирекции показват, че е налице разбиране за целите и ползите на подпомагането на таксите,
дължими от родители. Предизвикателство представлява нуждата от дофинансиране от общинския бюджет с цел подпомагане на всички деца в задължителна подготовка.
При така формулираната разпоредба в ЗПУО относно таксите за храна, дължими от родителите, за целите на бюджетното планиране се очертава и необходимост от ясно регламентиране на изискванията за ценова стойност и качество на храните в детските градини. Наблюдението установява, че доколкото всяка детска градина сама избира доставчика на хранителни
продукти, то окладът на един храноден варира като цена в значими граници. В някои дни цената на храната на едно дете достига приблизително до 3,00 лв., докато средната стойност на
едни храноден е 1,80 лв. Необходимо е ценовата стойност да се прецизира, като същевременно
това не се отрази на качеството на изхранването на децата.
При определяне на подхода на прилагане общината е направила проучване на наредбите
на няколко близки общини и няколко по-големи общини от област Враца и съседни области.
Общината отчита, че разполага с необходимите експерти юристи и финансисти за планиране
и прилагане на промените в ЗПУО. При необходимост търси съдействие от Национално сдружение на общините в Република България. Като цяло не се очакват значими предизвикателства
пред практическото прилага на мярката.
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Мъглиж

Подходът на общината накратко:
В община Мъглиж за ползване на дневни
детски ясли и градини е определена дневна
такса в размер на 1.40 лв. на ден. С новата
мярка за 4, 5 и 6-годишните деца, които
подлежат на задължително предучилищно
образование, е предвидено намаление с 50% от
размера на таксата. Изцяло се освобождават
от такса деца, отговарящи на определени
социални критерии.
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СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ
Община Мъглиж се състои от 15 населени места с административен център град Мъглиж и девет села. Общината е тясно свързана с общините Гурково и Николаево, което се обуславя от непосредствената близост и доскорошната им административна и икономическа цялост (една община)51. Близостта на Казанлък като ядро на групата подбалкански общини от
региона определя и взаимната обвързаност на развитието им.
Възрастовата структура на населението в община Мъглиж към 2011 г. е една от най-благоприятните в областта и се характеризира с висок дял на населението до 15-годишна възраст
– 17.5%. Образователната структура на населението се характеризира с нисък дял на населението с висше образование и относително висок дял на населението с начално и незавършено
начално образование.
По данни от последното преброяване, населението на общината към 01.02.2011г. наброява 10 180 души или 3.05% от населението на област Стара Загора. Съгласно по-актуални
данни на ГРАО към 2017 г. населението в общината е 12 300 души. В общината се наблюдава
увеличаване на броя на ромското население в общия брой на населението. В общинския център гр. Мъглиж и селата Ягода, Ветрен, Дъбово и Тулово е концентрирано 82% от цялото население на общината. С относително стабилно демографско развитие се характеризират селата
Ветрен, Дъбово и Тулово. В с. Шаново и с. Юлиево преобладава възрастното население. Село
Ягода е с относително голям процент турско и купанарско население, но и със силно изразен
миграционен процес. Подобен процес на силно намаляване броя на живеещите през последните години се наблюдава и в балканските села, в които живеят предимно възрастни хора. В с.
Зимница се наблюдава увеличаване на броя на населението, но трябва да се отбележи, че 84 %
от населението е от ромски произход.
Община Мъглиж е с най-висок относителен дял на ромското население в област Стара
Загора. Общината е с голямо етническо разнообразие, сложен конгломерат от етноси (турци,
роми, лингури, каракачани). Компактно ромско население е съсредоточено в гр. Мъглиж и
селата Ветрен, Зимница, Тулово и Дъбово. Живеещите в селата Ягода, Юлиево и Шаново преобладаващо се самоопределят като турци. Голяма част от представителите на ромския етнос са
с нисък образователен статус или без образование, което представлява сериозно предизвикателство за икономическия потенциал на общината52.

ПРЕГЛЕД НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
НА ОБЩИНАТА
В община Мъглиж функционират 4 детски градини – детска градина „Камбанка“ в гр.
Мъглиж, детска градина „Първи юни“ в с. Ягода, детска градина „Детелина“ в с. Дъбово и
детска градина „Здравец“ в с. Ветрен. Детска градина „Първи юни“ в с. Ягода има филиал в
с. Юлиево. В град Мъглиж се намират две училища – ОУ „Христо Ботев” (с подготвителни
групи) и ПГСС „Гео Милев”, а в рамките на общината функционират и ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий”, с. Ветрен. и начално училище „Св. Паисий Хилендарски”, с. Зимница (с подготвителни групи). На територията на община Мъглиж има две яслени групи – в ДГ „Камбанка”, гр.
Мъглиж и в ДГ „Детелина”, с. Дъбово.
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51 По данни от Общински план за развитие на Община Мъглиж за периода 2014-2021
52 М
 ониторингов доклад на община Мъглиж за 2019 г. за изпълнението на „Областна стратегия за интегриране на
ромите (2012-2020) на област Стара Загора

Две от училищата и една от детските градини са средищни – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Ветрен; ОУ „Христо Ботев”, с. Ягода; детска градина „Камбанка”, гр. Мъглиж. Транспортът на децата и учениците от населените места до средищните училища и детската градина
е осигурен с училищни автобуси53. За ОУ „Христо Ботев” село Ягода и детска градина „Камбанка”, гр. Мъглиж е осигурен 36-местен автобус и обхваща децата от селата Шаново, Юлиево
и Тулово. В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Ветрен също е осигурен транспорт и обхваща
децата от село Зимница. автобусите са три броя предоставени от МОН като единия е на ОУ
„Христо Ботев“ село Ягода и обхваща учениците от селата Шаново, Юлиево, Дъбово и Тулово,
другия е на ДГ „Камбанка“, която е средищна и осигурява транспорта на децата посещаващи
детска градина от с. Тулово до Мъглиж. Третия автобус е на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с.
Ветрен и превозва учениците от село Зимница до село Ветрен. В средищните училищата се
провежда целодневна форма на обучение и е осигурено столово хранене.
В общинските детски градини и училища се обучават деца и ученици от различни етноси, като в училището и детската градина в с. Зимница се обучават само ромски деца. В детската градина в гр. Мъглиж и в с. Дъбово има назначен образователен медиатор, който оказва
съдействие за комуникация с родителите и повишаване посещаемостта на децата в градините.
Броят на децата, записани в детска градина, (всички възрастови групи) през учебната
2020/2021 г. е 303. По данни на НЕИСПУО към 01.01.2021 г. в община Мъглиж в задължителна предучилищна възраст в детски градини са записани 215 деца. Няма данни за деца, които
живеят в населени места в общината без достъп до детска градина, уверяват от общинска
администрация, като се полагат усилия да се използват наличните ресурси и да се прилагат
различните механизми, за да се минимизира отпадането на деца от образователната система –
работа с медиатори, осигуряване на транспорт, освобождаване от такси.

ПОДХОД НА ПРИЛАГАНЕ НА НОВАТА МЯРКА
След направен анализ на данните за броя на децата в предучилищно образование и предоставените средства, е изготвено предложение до Общински съвет за промяна на Наредбата
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Текстът на наредбата подчертава, че за предучилищната подготовка на децата в подготвителни групи в детските
градини и училища, родителите или настойниците не заплащат такса за обучение. За ползване
на дневни детски ясли и общински детски градини, родителите или настойниците и ръководствата на местни, регионални, национални и международни програми и проекти, заплащат
месечна такса за издръжка местна дейност. Размерът на месечната такса за яслени групи в
детски градини, за детски градини (2-3-годишни), както и за целодневни подготвителни групи
в детски градини (4, 5 и 6-годишни) е 1,40 лв./ден.
Промяната предвижда изцяло да бъдат освободени от такса деца, отговарящи на определени социални критерии, които се разширяват спрямо предходния текст: кръгли сираци; на
загинали при производствени аварии или при изпълнение на служебни задължения; на които
един или двамата родители са с хронични заболявания (посочени в списък утвърден от министъра на здравеопазването); чиито родител (родители) са с призната над 90% трайно намалена
53 В гр. Мъглиж децата са с организиран транспорт от кв. Свобода /ромски квартал/, който е в най-отдалечената
част. Осъществяват се три курса на интервали от 10 минути, като има спирки по маршрута, децата се
придружават от определен от Директора на детската градина персонал. Вечер по същата схема се връщат
на родителите. В обхвата на градините попадат следните населени места – с. Ветрен, с. Дъбово, с. Зимница,
с. Тулово, с. Ягода, с. Шаново, с. Юлиево. Възприета е транспортна схема, с която са обезпечени децата от
с. Тулово, Шаново и Зимница. Децата от с. Тулово се извозват до детската градина в гр. Мъглиж, от с. Шаново
до детската градина в с. Юлиево и от с. Зимница децата се извозват в детската градина в с. Ветрен.
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работоспособност; деца с тежки и хронични заболявания.
Текстът прави връзка с изискванията на проект „Активно приобщаване“, като е предвидено, че за периода на проекта обхванатите в него деца се освобождават от такса, като проектът
обхваща всички възрастови групи.
Новата разпоредба предвижда въвеждане на 50% намаление на таксата за всички останали 4, 5 и 6-годишни деца, извън ползващите се с пълно освобождаване по социалните
критерии, посочени по-горе.
Община Мъглиж прилага и определени социални критерии за децата от останалите възрастови групи извън задължителното предучилищно образование, при които също се прилага
50% от размера на таксата: деца с един починал родител; деца, чиито родители са студенти,
редовна форма на обучение; деца, чийто родител (родители) са с призната от 71% до 90%
трайно намалена работоспособност; деца настанени за отглеждане при роднини и близки или
в приемно семейство с настанителна заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане” или с решение на съда.
Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения от
общината, таксата за второто дете се заплаща с 50% намаление. Когато децата са повече от две
от едно семейство таксата се заплаща в размер на 100% за първото, в размер на 50% за второто
и в размер на 25% за третото и всяко следващо дете, при условие, че всички деца посещават
детско заведение.
При полудневна предучилищна подготовка, без закуска и обяд, не се заплаща присъствена такса на ден.

ПРОЦЕС НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРИЛАГАНЕ
По отношение на необходимото финансиране, направеният от общинските експерти
анализ показва, че е налице тенденция на ежегодно намаляване на раждаемостта, силна миграция и застаряващо население в малките населени места, и от там намаляване броя на подлежащите за записване в детска градина деца. Затова разчетите и финансовите прогнози сочат, че
наличните средства за подпомагане таксите за детска градина в задължителната предучилищна подготовка са достатъчни, за да бъде въведено облекчение с 50% за всички деца, успоредно
с въвеждане на социални критерии за пълно освобождаване.
С оглед обхвата на 4-годишните деца, оценено е, че в община Мъглиж има достатъчно
свободни места в съществуващите детски градини и приемът на деца на 4 години може да се
осъществи на 100%. Ръководството на общината споделя, че работи активно за подобряване
на материалната база на детските заведения. Към месец август 2021 г. предстои започването
на строителни и монтажни работи, във връзка с изграждането на нова пристройка към вече съществуващите помещения на детска градина „Камбанка”, гр. Мъглиж. Очаква се проектът да
създаде възможност за увеличение на капацитета на детската градина с две групи по 21 деца.
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Общинска администрация Мъглиж е направила анализ и на наличността на педагогически кадри и отчита, че в община Мъглиж има достатъчно педагогически кадри, с готовност
за работа в детска градина и приемът на деца на 4 години не се очаква да създаде предизвикателства от гледна точка липса на персонал. Известно предизвикателство представлява обезпечеността на яслените групи, за които се отчита, че поради ниското заплащане, няма желаещи
специалисти да започнат работа в яслена група.

НАБЛЮДАВАНИ ИЛИ ОЧАКВАНИ ЕФЕКТИ
ОТ ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКАТА
Въз основа на проведеното проучване и дълбочинните интервюта с експерти, може да
се очаква, че ефектът на новата мярка върху обхвата на децата ще бъде по-силен за селата,
където има родители, които не работят на постоянен договор, а само сезонно или почасово и
техните деца на 4 години не винаги посещават редовно. В града, където всички родители работят на пълен работен ден не се очаква да има съществена разлика, тъй като и към момента се
отчита, че децата над 4-годишна възраст са изцяло записани в детска градина.
Участвалите в интервюта и фокус групи педагози споделят положителни очаквания за
ефекта на новата мярка, преди всичко в посока финансово облекчаване на родителите и мотивация за редовно присъствие на децата в детската градина. Не са споделени опасения във
връзка с наличната образователна инфраструктура, отчитайки и предстоящото разкриване на
нова група в гр. Мъглиж във връзка с обхващането на 4-годишните деца.
От своя страна родителите, участвали във фокус групите, споделят висока степен на
удовлетвореност от това подпомагане. Родителите от малките населени места споделят, че след
прилагането на мярката ще усетят подкрепа и промяна в две направления – първо, осезаемо
положителна промяна за семейния бюджет и второ, майките отчитат възможност за регулярно
посещение на децата и оттам, че ще имат повече свободно време и шанс да търсят работа на
пълен работен ден.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРЕПОРЪКИ
ЗА БЪДЕЩЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА ТАКСИТЕ
Така приетото изменение в общинската наредба се определя от интервюираните експерти като достатъчно ясно.
По прилагането на мярката община Мъглиж отчита, че има нужните експерти на свое
разположение и не се е нуждаела от по-конкретна помощ и указания.
На ниво счетоводно отчитане на детските градини, не се очаква екипите в детските
градини да имат затруднения в прилагането на мярката, защото имат опит със сходен проект
„Активно приобщаване“.
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Казанлък

Подходът на общината накратко:
Община Казанлък прилага новата мярка, като
въвежда намаление на таксата за децата в
задължителните предучилищни групи от 1,80 лв.
на 1,00 лв. на ден. Продължават да действат
социалните критерии за пълно освобождаване от
такса, но са разширени с нов критерий за пълно
освобождаване от такса на деца в задължително
предучилищно образование, който обхваща всяко
второ и следващо дете в семейството, когато
едното е в подготвителна група, а останалите
са обхванати в детска ясла, детска градина или
училище. Задължителният прием на деца на 4 години
е предвиден от учебната 2022/2023 година.
90

ОБЩИНА
КАЗАНЛЪК
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СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ
Община Казанлък включва в административната си структура двадесет населени места,
от които три са градовете Казанлък, Шипка и Крън, а 17 са села.
Данните от основни икономически показатели като брой предприятия, обем произведена продукция и приходи от дейността показват процес на развитие и нарастване, което определя стабилното икономическо състояние на общината. По данни на НСИ за 2017 г. фирмите
на територията на общината са над 3000, като микро предприятията представляват 91,8% от
общия брой на нефинансовите предприятия54. Преработващата промишленост е традиционно
водещ, структуроопределящ сектор за икономическото развитие в община Казанлък.
По данни на ГД ГРАО за 2019 г. населението на община Казанлък е 82 072 жители по постоянен адрес и 74 824 жители по настоящ адрес. По данни на Националния статистически институт към 01.02.2011 г. българската етническа група е първа по численост и обхваща 57 822
лица или 85,3% от лицата, доброволно декларирали етническото си самоопределение. Турската
етническа група е втора по численост (7,3%), а ромският етнос е традиционно трети (5,5%, което
близо до средното за страната от 4,9%). Ромската общност е хетерогенна и се състои от отделни
групи, които се самоопределят по различен начин като българи, турци и роми и т.н. С най-голям
дял е ромското население в селата Горно Черковище, Хаджидимитрово и Шейново, а най голяма
част от него живее в град Казанлък (55,5% от ромското население на общината)55.

ПРЕГЛЕД НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНАТА
В общината функционират 14 детски градини, като всички 14 са разположени в град
Казанлък, и всички освен ДГ „Детелина“ към Министерство на отбраната, имат и филиали в
съседни населени места на общината. В детските градини са записани средно между 100 и 250
деца, като за учебна година 2020/2021 най-голям брой деца посещават ДГ № 1 „Здравец“ (244),
ДГ № 9 „Слънчице“ (209) и ДГ № 6 „Еделвайс“ (205). По-малки са единствено ДГ „Детелина“
към Министерство на отбраната с 63 записани деца и ДГ № 16 „Роза“ в гр. Казанлък с филиал
в гр. Шипка56. В Община Казанлък функционират 26 училища, от които 15 са в град Казанлък,
а 11 са в други населени места в общината.
Броят на децата на 5 и на 6 г. в подготвителни групи в детска градина или в училище в общината към 01.12.2020 г. (общо за централна сграда и филиали) е 1104. От тях в групи в училище
са 111 деца. Те се обучават в ОУ „Чудомир“, ОУ „Антон Страшимиров“ и ОУ „Св. П. Хилендарски“, с. Хаджидимитрово. От тях полудневни са в ОУ „Антон Страшимиров“ и тези в с. Хаджи
Димитрово, а в ОУ „Чудомир“ е целодневна група, като таксата в нея е същата, като в детските
градини, а в полудневните групи не се събира такса.В четири от селата в общината няма детска
градина (Дунавци, Горно Дряново, Горно Изворово и Средногорово), като на деца, подлежащи
на детска градина се предоставя транспорт до друго населено място. Така например в с. Дунавци
децата са записани в детска градина в. гр. Шипка и с. Шейново. По данни на експертите и директорите на детски градини в община Казанлък всички деца в ранна детска възраст са обхванати.
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54 Източник: НСИ, ТСБ – Югоизток, отдел „Статистически изследвания – Стара Загора”
55 Доклад на Община Казанлък за 2019 г. за изпълнението на „Областна стратегия за интегриране на ромите
(2012-2020) на област Стара Загора, стр. 4–5
56 Данни от Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община
Казанлък (приет с Решение № 384/ 25.03.2021 г. на Общински съвет – Казанлък).

ПОДХОД НА ПРИЛАГАНЕ
НА НОВАТА МЯРКА
В процеса на прилагане на новата мярка община Казанлък прави финансов разчет на необходимите средства за освобождаване от такси на всички деца в задължително предучилищно
образование. Анализите показват, че средствата от държавния бюджет не са достатъчни за
пълно освобождаване от такса на децата, подлежащи на задължително предучилищно образование (5-годишни и 6-годишни), поради което се налага приемане на правила за подпомагане.
С цел разработване на критерии за подпомагане на заплащането на такси, община Казанлък прави анализ на данните за броя на децата от подготвителните групи в общинските
детски градини, за които родителите заплащат такса по действащата към момента на приемане
на промените в ЗПУО наредба, а също и за тези, които ползват облекчения.
Съгласно действащата към момента Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, не се заплаща
такса за деца: на които един или двамата родители са освидетелствани и с издадено удостоверение на ТЕЛК с над 71 на сто трайна намалена работоспособност към момента на подаване на декларацията за облекчен режим на плащане; на които един или двамата родители
са починали; на които един или двамата родители са с хронични заболявания; настанени в
социални услуги от резидентен тип; които са трето и следващо дете на многодетни родители,
чийто деца посещават дневна детска ясла/детска градина или училище; деца, освидетелствани и с издадено решение на ТЕЛК с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност,
считано от 01.07.2007 г.
Такса не заплащат и родителите, които отговарят на критериите и попадат в целевата
група, идентифицирана от Министерство на образованието и науката във връзка с проект „Активно приобщаване“.
Такса се заплаща с 50% намаление за: деца с неизвестен баща и на деца, чиито и двамата родители са студенти в редовна форма на обучение, както и за второто дете, когато две деца
от едно семейство са приети в една и съща детска градина/дневна детска ясла или в различни
детски градини и/или дневни детски ясли в общината.
На база на анализа и вече приетото подпомагане в Наредба № 26 предложеният от общинската администрация и кметско ръководство подход е следният:
Първо, приемане на нов критерий за пълно освобождаване от такса на деца в задължително предучилищно образование, който обхваща всяко второ и следващо дете в семейството, когато едното е в подготвителна група, а останалите са обхванати в детска ясла, детска
градина или училище. Към момента това са около 270 деца, които биха се възползвали от новия критерий. Около 100 са децата, които ползват облекчения по сега действащата Наредба
№ 26 и около 130 са освободените от заплащане на такса по проект „Активно приобщаване в
системата на предучилищното образование”, за които общината получава сумата от таксата
от държавата.
Второ, за всички останали деца от подготвителните групи изчисленията показват, че
таксите могат да бъдат намалени от 1,80 лв. на 1,00 лв. дневна такса.
Направените финансови разчети показват, че при тези предложения необходимите средства за дофинансиране от общинския бюджет, са в размер на 26 741 лв. При обхванати общо
1104 деца на 5 и 6-годишна възраст към 01.12.2020 г. в детските градини и училища в община
Казанлък, по новия стандарт от 174 лв. за дете, община Казанлък следва да получи от държавния бюджет средства в размер на 192 000 лв.
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ПРОЦЕС НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРИЛАГАНЕ
В изпълнение на законовите разпоредби, с цел разработване на критерии за подпомагане на заплащането на такси, община Казанлък предлага промени в Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Казанлък, които Общински съвет разглежда на заседание през месец февруари 2021 г.
Съгласно предложените текстове в раздел III „Такси за ползване на детски ясли, детски
кухни, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги, през 2021 г. родителите на деца в задължителна предучилищна възраст ще заплащат дневна такса за посещение на детска градина в
размер на 1,00 лв. вместо досегашния размер от 1,80 лв. В обсега на промяната влизат около
500 деца в ПГ-5 и ПГ-6 в общинските детски градини.
Приет е нов критерий за пълно освобождаване от такса на деца в задължително предучилищно образование, който обхваща всяко второ и следващо дете в семейството, когато
едното е в подготвителна група, а останалите са обхванати в детска ясла, детска градина или
училище. Направена справка показва, че към момента на анализа около 270 деца биха се възползвали от новия критерий.

НАБЛЮДАВАНИ ИЛИ ОЧАКВАНИ ЕФЕКТИ
ОТ ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКАТА
С направените промени се очаква да се подпомогнат семействата на деца в задължителна
предучилищна възраст, да се подобри достъпа до предучилищно образование и пълен обхват
на децата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка, като интервюираните общински експерти споделят, че приоритет в работата на общината е да се обхванат всички подлежащи на обучение и да се осигури на всички деца и ученици равен достъп до качествено
образование.
Както интервюираните педагози, така и участвалите във фокус групи родители изразяват
висока степен на удовлетвореност от активната политика в посока подкрепа на ранното образование. Родителската общност оценява положително подкрепата към бюджета на домакинствата с деца в предучилищна възраст. Участвалите във фокус група родители от ромска
общност в с. Ръжена изразяват категоричен ангажимент към редовното посещение на децата
в детската градина и очаквания за бъдещо продължаване на образованието и завършване на
средно образование.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО
НА НОВАТА МЯРКА
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Проведените интервюта с експерти и фокус група с директорите на 7 детски градини в
общината показват, че не се очаква екипите в детските градини да имат затруднения в прилагането на мярката от гледна точка осчетоводяване. Община Казанлък декларира натрупан
експертен опит в подкрепата на достъпа до ранно образование чрез освобождаване от такси,
дължими от родителите, при изпълнение на проект „Активно приобщаване“.

По отношение законовата разпоредба експертите от общинска администрация считат, че
е полезно разработване на детайлни указания за практическите й измерения, като успоредно
с това би било удачно общините да разполагат с контакти на финансови и правни експерти,
които да отговарят при казуси и въпроси от местен характер, независимо от професионализма
на администрациите по места.
По отношение на финансирането, общината е извършила необходимите прогнозни разчети
като средства за допълнително финансиране и счита за важно да се отбележи, че съгласно изменението в ЗПУО не е достатъчно за пълно освобождаване на всички подлежащи деца в община Казанлък. Трябва същевременно да се има предвид тенденцията за ежегодно намаляване
на раждаемостта, силна миграция и застаряващо население в малките населени места, от които
произтича намаляване броя на подлежащите на записване в детска градина деца. Тези процеси
следва да бъдат обект на целенасочен анализ с оглед най-доброто използване на съществуващата образователна инфраструктура в общината, както и ефективно и ефикасно използване на
наличния финансов ресурс.
Ръководството на общината декларира, че продължава да работи за подобряване на материалната база на детските заведения. Отчита се, че в община Казанлък има достатъчно педагогически кадри, с готовност за работа в детска градина и задължителният прием на деца на 4
години, предвиден от учебната 2022/2023 година, няма да създаде трудности от гледна точка
липса на кадри. В близост до общината е и Тракийски университет, който има Педагогически
факултет, в които се обучават бъдещи педагози в различни специалности, както и Департамент
за информация и повишаване квалификацията на учителите – благоприятен фактор от стратегическо значение за развитието на педагогическите кадри в общината.
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Симеоновград

Подходът на общината накратко:
Община Симеоновград прилага подход, при
който за всички деца в задължителните
предучилищни групи в детска градина се
въвежда частично намаляване в размер на
14,50 лв. на таксата, която е предвидена
за дейностите по хранене – 45 лв. на месец.
Въведено е условие, че тази сума ще се покрива
до изчерпване на заложените средства.
Съществуващите социални критерии за пълно
подпомагане продължават да действат.
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ОБЩИНА
СИМЕОНОВГРАД
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СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ
Община Симеоновград се състои от девет населени места – град Симеоновград като административен център и 8 села.
По данни на Националния статистически институт към края на 2016 г населението на Община Симеоновград наброява 8 003 души или 3.43% от населението на област Хасково. По
брой население, община Симеоновград се нарежда на 7-мо място в Областта57. През 2011 година 55,52% от населението в Община Симеоновград е в трудоспособна възраст, през 2014
година – 55,17%, а през 2016 година този процент е 55,29%, което показва устойчивост и относителни благоприятни показатели в дела на населението в трудоспособна възраст спрямо
общия брой на жителите в общината.
Ниската степен на образование и липсата на квалификация на безработните са сериозна
пречка за реализацията им на пазара на труда. При високото равнище на безработица и стеснено предлагане на работни места, социалните групи с ниско образование и без специалност и
квалификация, остават неконкурентноспособни. По данни на Агенцията по заетостта към края
на 2016 г., нивото на безработица в общината е 21,9%, като това я нарежда на първо място в
област Хасково по равнище на безработица.
При последното преброяване лицата от ромската етническа група в Симеоновград са
1480. Част от етническата група се самоопределят като българи, турци, румънци и др.58 Сред
ромското население се наблюдава голям дял на безработни – 24,5%. Ромската общност обитава жилища извън регулацията в град Симеоновград при лоши битови и санитарно-хигиенни условия. Запазва се тенденцията много млади роми да остават без адекватно образование,
рано да напускат училище, или да не тръгват на училище, което поставя пред тях редица
бариери пред включването им в пазара на труда59.

ПРЕГЛЕД НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
В общината функционират една детска ясла, две целодневни детски градини и три училища – начално, основно и средно (детска ясла „Пролет”, ЦДГ „Зорница”, ЦДГ „Детство”, СУ
„Св. Климент Охридски”, ОУ „Ив. Вазов – Симеоновград и НУ „Отец Паисий”.
Целодневна детска градина „Зорница” работи с 4 целодневни и 1 полудневна група.
Персоналът се състои от 10 педагози, 5 помощник-възпитатели и 3 души обслужващ персонал.
В детската градина се възпитават и обучават средно 120 деца годишно. Към ЦДГ „Зорница”
съществува и филиал в с. Тянево, където се обучава една група от 13 деца.
Целодневна детска градина „Детство” се намира в квартал Злати дол. Обучават се около
50 деца, разпределени в две групи.
В общината функционира и детска ясла „Пролет”, гр. Симеоновград – общинско здравно-профилактично и възпитателно заведение, в което се отглеждат и възпитават деца на възраст от 10-месечна до 3-годишна възраст. Детска ясла „Пролет” е постоянна с 40 бр. легла и смесени групи (дневни
и седмични). Дневната група обслужва деца, чиито родителите работят или отглеждат други деца.
Седмичната група обслужва деца, чиито родители работят на смени или са самотни родители. Към
детската ясла е прикрепена детска кухня, която е единствена в града и обслужва 31 деца.
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57 Междинна оценка на общински план за развитие на Община Симеоновград 2014-2020
58 Областна стратегия за интегриране на ромите в област Хасково (2013-2020 г.)
59 Областна стратегия за интегриране на ромите в област Хасково (2013-2020 г.)

В училищата на територията на община Симеоновград има подготвителни групи както
следва: ОУ „Иван Вазов“ – 18 деца; СУ „Св. Климент Охридски“ – 18 деца; НУ „Отец Паисий“ – 42 деца.
Осем населени места в общината са без услуги и до тях има осигурен транспорт.
По данни на ГРАО децата, подлежащи на обхващане в детска градина (всички възрастови групи в набор 2014 до 2017 вкл.) са 485, от които обхванати в детска градина на територията
на община Симеоновград са 224. Общото ниво на записване се отчита като ниско във всички
възрастови групи, предимно поради регистрани мигриращи семейства на територията на общината, които не се намират на посочените адреси.
Интервюираните експерти не споделят за трудности и предизвикателства, свързани с
осигуряване на места за записване на децата в детска градина, както и за недостиг на образователна инфраструктура, педагогически специалисти и персонал.

ПОДХОД НА ПРИЛАГАНЕ НА НОВАТА МЯРКА
Преди въвеждане на промените в ЗПУО община Симеоновград събира такси за посещаване на детски ясли и детски градини съгласно Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Симеоновград. За
целодневни детски градини и ясли размерът на таксите при посещение на едно дете от
семейството в детското заведение е 45,00 лв., а при посещение на две и повече деца, за
второто и всяко следващо – 40,00 лв. Същите такси се дължат и за седмични градини и ясли
(нощуващи).
Преди промените наредбата предвижда освобождаване от такса за децата, чиито родители са със 71% и с над 71% трайно намалена работоспособност, сираци, децата на загинали
при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали в изпълнение на служебен дълг; децата с тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от министъра
на здравеопазването; деца с медицинска експертиза за 50% и над 50% намалени възможности
за социална адаптация. Намаление с 20% е предвидено за: деца с родители – студенти; деца,
чиито родител/родители са със 70% трайно намалена работоспособност.
Според разчети на общинската администрация на община Симеоновград с предоставените средства за дете в задължителна предучилищна група, възлизащи на 174 лв., които
общината получава с новата мярка, не е възможно да бъдат покрити изцяло таксите на
всички деца в задължителното предучилищно образование. Общината предлага въвеждане
на подход, при който за всички деца, записани в задължителните предучилищни групи в
детска градина се въвежда частично намаляване на таксата, в размер на 14,50 лв. за дейностите по хранене. Въведено е условие, че тази сума ще се покрива до изчерпване на
заложените средства.
Общински съвет приема предложението за промяна в Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Симеоновград
с решение от 26.02.2021 г.
Изключенията, предвидени в Наредбата остават непроменени. Така с пълно освобождаване от такса се ползват категории деца, определени по социални критерии, а именно децата,
чиито родители са със 71% и с над 71% трайно намалена, сираци, децата на загинали при
производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали в изпълнение на служебен
дълг; децата с тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от министъра на
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здравеопазването; деца с медицинска експертиза за 50% и над 50% намалени възможности за
социална адаптация.
Промените са приети от общинските съветници с пълно мнозинство.

НАБЛЮДАВАНИ ИЛИ ОЧАКВАНИ ЕФЕКТИ
ОТ ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКАТА
Проведените интервюта с експерти от общинска администрация и ръководствата на детските градини в общината показват, че от въведената мярка за подкрепа на родителите може да
се очакват известни благоприятни ефекти по отношение на посещаемостта в малките населени
места. В тези части на общината преобладават родителите, които не работят на постоянен договор, а само сезонно и/или почасово. В тази група предизвикателство представлява по-скоро
посещаемостта на децата на 4-годишна възраст. В град Симеоновград, където преобладават
родителите, работещи на пълен работен ден, не се очаква да има съществена разлика, тъй като
и към момента децата в задължителна предучилищна възраст, а също и 4-годишните деца посещават редовно и са практически 100% обхванати.
Очакват се положителни ефекти от гледна точка на родителите. Интервюираните родители
споделят удовлетвореността си по отношение намаляването на размера на таксата за детска
градина. Считат, че това ще облекчи семейния бюджет, като в рамките на дискусии за фокус
групи се откроява и в ситуации, когато има болен член на семейството.
Интервюираните педагозите споделят добри очаквания за прилагането на мярката и надежда, че ще повлияе положително на редовното посещение на децата в детска градина, облекчавайки родителите.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРЕПОРЪКИ
ЗА БЪДЕЩЕТО НА ПОЛИТИКАТА
Така приетото изменение в общинската наредба се определя от интервюираните експерти
като достатъчно ясно.
Не се очаква екипите в детските градини да имат затруднения от счетоводен характер при
прилагането на мярката.
От гледна точка наличието на образователна инфраструктура, известен проблем в детските
градини може да се окаже разкриването на достатъчен брой групи, с въвеждането на задължителната предучилищна подготовка за 4-годишните деца от учебната 2022/2023 година на
територията на общината.
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Предизвикателство за общината остава междуобщинската миграция. Налице е и процес на
записване на децата в детски градини в съседни по-големи градове. Причините за тази тенденция следва да се изследват допълнително, като е необходимо да се анализират количествени и
качествени данни за мащаба и възможните фактори.

От своя страна ръководството на общината заявява, че има ангажимент за подобряване на
материалната база на детските заведения. Отчита се наличие на достатъчно педагогически кадри, с готовност за работа в детските градини и предстоящият задължителен прием на децата
на 4 години не се очаква да създаде предизвикателства от гледна точка липса на кадри.
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НА ФОКУС:
КАК НАЙ-ГОЛЯМАТА ОБЩИНА В СТРАНАТА ВЪВЕЖДА
МЯРКАТА
Като най-голяма община на територията на страната, подходът на Столична
община по прилагане на мярката заслужава специфично внимание, тъй като той
може да информира в значителна степен планирането на бъдещи промени и/или
мащабиране на мярката. През учебната 2020/2021 година в Столична община
функционират 282 самостоятелни детски градини, в които са сформирани 1804
детски групи. Наетият персонал възлиза общо на 4 184 души, от които 3919
педагогически персонал. По данни на Столична община през последните 3 години
се наблюдава тенденция на увеличаване броя на децата в 5 и 6-годишна възраст,
посещаващи общинските детски градини на територията на Столична община.
През 2019 г. техният общ брой възлиза на 17 794, през 2020 г. той е 18 073, а към
1.10.2020 г. той е 18 265 деца, което подчертава тенденцията за 2021 г.1
Разчети на Столична община показват, че разходите за издръжка на детските
заведения надхвърлят приходите от такси, дължими от родителите, без отчитане на
капиталовите разходи и на средствата по Единен разходен стандарт, предоставяни
от държавния бюджет. Докато разходите за издръжка на детските заведения като
цяло възлизат годишно на над 36,5 млн. лв., то приходите от такси за ползване
на детски градини са малко над 16 млн. лв. Средната месечна издръжка на едно
дете за 2019 г., финансирана само от бюджета на Столична община е 103,74 лв.,
калкулирана на база средна посещаемост.
Пълният месечен размер на таксата за ползване на целодневни детски градини
и ясли на територията на Столична община, покриваща само дейностите по
изхранване, преди въвеждане на промените, регламентирани в ЗИД на ЗПУО през
месец септември 2020 г., възлиза на 60 лв. Определени категории деца се ползват
с намаление или пълно освобождаване от тази дължима сума на база на социални
критерии като: наличие на родител с намалена работоспособност, деца сираци, деца
с един родител, деца на родители, загинали при изпълнение на служебен дълг, при
производствени аварии и др., второ, трето и следващи деца в многодетни семейства,
деца с медицинска експертиза, както и деца на учащи, редовни студенти и редовни
докторанти. Не са въведени критерии от икономически характер, свързани с доход
на семействата. През 2019 г. общият брой деца, които отговарят на изброените
критерии за частично или пълно освобождаване от такса, възлиза на около 2400
деца2.
Отчитайки тези данни, финансирането, което Столична община следва да
1 Д
 оклад на заместник-кмет Тодор Чобанов до Столичен общински съвет от 12.01.2021 г. във
връзка с проект за изменение и допълнение на Наредбата за местните такси и цени на услуги на
Столичната община.
2 Пак там.
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получи след въведените със ЗИД на ЗПУО промени, е 3 178 000 лв., като за база
на изчисленията е взет броят на децата в подготвителни групи към 1.10.2020 г.
Избраният подход от Столична община за прилагане на законовото изискване е да
бъдат покрити изцяло таксите на децата, попадащи в категориите, които до този
момент са се ползвали с частично и пълно освобождаване, за което общинската
администрация е изчислила, че ще бъдат необходими над 50% от общото получено
по линия на мярката финансиране. На практика около седем категории деца, които
досега са плащали 1/2 такса, или 30 лв., занапред се освобождават напълно от такава.
Останалата част от сумата покрива 10% намаление от размера на дължимата такса
за всички останали записани деца в задължителното предучилищно образование в
общината.
При анализ на избрания от Столична община подход следва да се отчита, че
семействата, които получават детски надбавки или разчитат на социални помощи,
представляват малък процент от всички семейства в общината. Според оценка
на Център „Амалипе“ ако промените в Закона за предучилищното и училищното
образование относно освобождаването от такси за храна са били въведени по
начина, предложен на първо четене, Столична община би получила средства за
не повече от 5% от децата в предучилищни групи в детска градина. Направената
на второ четене промяна насочва по-голям финансов ресурс към столицата,
тъй като за основа на изчисляване на сумата, която Столична община следва да
получи, е взет броят на всички деца, които посещават целодневна детска градина в
задължителна предучилищна възраст, а не само този на семействата, получаващи
детски надбавки или социални помощи. Този ресурс дава възможност на Столична
община да освободи от такса децата, чиито семейства получават детски надбавки
или социални помощи далеч по-лесно, отколкото много други по-малки общини,
в които процентът на такива семейства е изключително висок, и за които с така
регламентираната мярка би се наложило съфинансиране от собствените общински
бюджети за покриване на всички съществуващи нужди от подкрепа.
Приетата промяна в наредбата в Столична община не предвижда критерии от
икономически характер, свързани с дохода на семействата. В този смисъл, възможно
е за семействата с ниски доходи в общината въведеното облекчение от 10% от
месечната такса да се окаже недостатъчно, особено в случай че не подлежат на
подпомагане по линия на други инструменти като проект „Активно приобщаване“
или др.
За пълноценния анализ и оценка на ефекта от въведената мярка спрямо мотивите
на вносителя за въвеждането й, а именно подкрепа и стимулиране за включване в
предучилищно образование на нуждаещите се деца, е необходимо наблюдението на
ефекта от прилагането да продължи с фокус обхвата и редовността на посещение
на децата от уязвими групи и нуждаещи се от финансова подкрепа на територията
на общината.
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ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
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Събраните в рамките на настоящото проучване количествени данни от над 50% от
общините в страната и дълбочинни количествени и качествени данни в 10 избрани общини за
прилагането на въведените с промените в Закона за предучилищното и училищното образование
от септември 2020 г. мерки за подпомагане достъпа до ранно образование, позволяват да
бъдат направени някои предварителни изводи и препоръки, свързани с добрите практики,
предизвикателствата и рисковете въз основа прилагането през първата една година.

ЗАКОНОДАТЕЛЕН ПОДХОД
Въведените мерки за подпомагане достъпа до ранно образование чрез подкрепа за
заплащането от родителите на таксите за хранене в задължителното предучилищно образование
имат висока социална и икономическа значимост за местните общности в страната.
Предложената от Министерство на образованието и науката мярка и мотивите, които
стоят в основата й – а именно преодоляването на пречките, оказващи негативно влияние върху
включването на необхванатите и преждевременно напускащите образователната система деца
в предучилищното образование – са пример за базирани на доказателства политики, който
следва да бъде оценен високо.
Изследваните общини споделят разбиране за ролята на достъпа до ранно образование
за развитието на децата и успеха в училище и намаляване на отпадането. Експертите в сферата
на образованието и педагогическите специалисти, участвали в проведеното проучване,
единодушно подчертават положителните ефекти от редовното посещение на детска градина,
като поставят фокус върху образователните, не само възпитателни функции на институцията.
Общинските ръководства на включените в проучването десет общини оценяват
смисъла и ползите на мерките за подпомагане на родителите за заплащането на дължимите
такси за дейностите по хранене в детските градини и изразяват желание да подпомогнат
максимално голям процент родители.
Докато по-развитите в икономически план общини могат да си позволят да дофинансират
от общинските си бюджети пълното премахване на таксите за всички деца в предучилищни
групи, то на по-малките общини с по-ограничени бюджетни средства се налага да въведат
конкретни критерии за пълно премахване на таксите за отделни категории деца. Макар такъв
поход да отразява коректно законовата регламентация, той не адресира по най-ефективен
начин всички местни нужди. Така например някои от изследваните по-развити в икономическо
отношение общини съ-финансират пълно отпадане на таксите в задължителното предучилищно
образование със собствени средства, докато общини с над 60% детска бедност (деца от 0 до 14
г.), каквито включва изследваната извадка, нямат възможност за дофинансиране и пристъпват
към намаляване на таксите (и прилагане на социални критерии за пълно освобождаване).
Също така големите амплитуди в приходите от данъци и такси имат най-силно
влияние в малките, икономически по-слабо развити общини и това има пряко отношение към
възможностите им да планират и пристъпят към съфинансиране за пълно освобождаване от
такси.
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Това поставя въпроса дали приетият от законодателя подход е най-ефективен за
адресиране на нуждите на икономически най-непривилигированите деца. На база анкетата
за намеренията на общините към януари 2021 г. и мониторинга на общинските подходи в

десет общини, следва да се очаква, че ще бъде налице разширяване на обхвата в задължително
предучилищно образование спрямо предходната учебна година, но не с толкова, колкото би се
разширил обхватът, ако мерките бяха фокусирани. Това е така, защото някои общини избират
да използват държавната субсидия за подкрепа на пълно премахване на такси за категории
деца, за които общината досега е поемала разхода, и да използват другата част от средствата,
за да намалят частично таксата за всички останали деца. Спорно е дали това е най-ефикасният
подход за разходване на бюджетния ресурс, защото финансовата подкрепа няма доказан ефект
върху посещаемостта на деца, които не са в икономически неравностойно положение, както и
защото в общини с недостиг на места, намаляването на таксите с малко може да се възприеме
отрицателно от родителите.
За да се постигне облекчаване на финансовите предизвикателства за редовно посещаване
на детска градина пред икономически най-уязвимите родители (каквато бе първоначалната
философия на мярката), е нужно цялостно субсидиране на таксите чрез бюджета. С цел
поетапно въвеждане на такъв подход, може да се пристъпи таргетирано – например общините
с най-високи нива на детска бедност да получат ресурс за пълно покриване на таксите за
всички възрастови групи, докато останалите общини получат ресурс за частично покриване на
таксите, както сега.
Децата от уязвими групи към момента остават в обхвата на проект „Активно приобщаване“,
като повечето от изследваните общински наредби за определяне и администриране на местни
такси и цени на услуги реферират към проекта и неговите целеви групи. Общинските експерти
и ръководствата на детски градини не отчитат значими предизвикателства, свързани с
комбинирането на новата законова мярка за подпомагане заплащането на такси и прилагането
на проект „Активно приобщаване“.
Съчетаването на децентрализиран подход на общинско ниво с проектен подход на
национално ниво (проект „Активно приобщаване“) позволява в краткосрочен план да се
решат конкретни въпроси – въвеждането на задължителното предучилищно образование за
4-годишните деца, което със своята задължителност логично обвързва и темата за дължимите
от родителите такси, а също и необходимостта от търсене на допълнителни решения за
повишаване записването и посещението, особено на деца в неравностойно положение. В подългосрочен план опитът от децентрализираното прилагане на мярката и анализът на ефектите
в отделните общини, спрямо избрания от тях подход на прилагане, ще бъде важен принос към
планиране на пълното освобождаване от такси за детска градина. То е поето като ангажимент
в Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република
България за периода 2021–2030, приета от Министерски съвет през месец март 2021 г.
При определяне на обхвата на мярка за намаляване на размера на дължима такса основен
принцип следва да бъде недопускането на субективизъм и дискриминация. При липсата на
определен на национално ниво от законодателя обхват/целеви групи, общините са изправени
пред труден избор както от гледна точка формулиране на обективни и недискриминиращи
критерии, така и от гледна точка комуникиране на мотивите за избраните критерии пред
обществеността.
Трябва да бъде отчитано и че пълното покриване на такси за едни деца, а частично
подпомагане на други налага допълнителна административна тежест – от една страна на
родителите да доказват право да се ползват от преференции, а от друга страна на съответните
органи по прилагане. Същевременно от гледна точка наблюдението и оценката на ефекта
на политиката, наличието на толкова много и разнородни подходи в прилагането й поставя
предизвикателства пред прилагането на унифициран подход за мониторинг на нейната
ефективност.
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В рамките на проведените фокус групи се очертава виждане, че ако детската градина
е безплатна, това следва да е за всички деца и да е въпрос на държавна, а не на общинска
политика. Проучването показва, че са налице и нагласи сред част от педагогическите
специалисти, експерти и родители за обвързване на въпроса за подпомагането на заплащането
на такси с по-широката тема за ангажираността и приноса на родителите към работата и ролята
на детската градина. Отделни респонденти изразяват мнението, че макар и минимална, такса,
заплащана от родителите следва да има – като контролен и мотивиращ фактор.
В тази връзка следва да се отбележи и един основополагащ принцип в местното
самоуправление, свързан с формирането на такси за общински услуги. Той предполага, че е
важно таксата да се усеща от заплащащия я, за да може той като потребител да се обвърже с
качеството на услугата. Прилаганият понастоящем модел по своята философия не позволява
пряко обвързване на потребителя с качеството на услугата. Това обаче далеч не означава, че не
трябва да се търси взаимовръзка между качеството на цялостната образователно-възпитателна
услуга (в частност и на дейностите по хранене), от една страна, и на разходвания публичен
ресурс за поддържането на тази услуга – национален и общински.

ПРЕПОРЪКИ:
Необходимо е да се направи цялостен анализ на опита от децентрализирано прилагане на

мярката и на ефектите в отделните общини в средносрочен план спрямо избрания подход на
прилагане, в частност ефектите върху нуждите на икономически най-непривилегированите
деца и върху редовното посещение.

 ледва да се проучи какъв е броят на децата от семейства, получаващи детски надбавки
С
и социални помощи, които не са обхванати от облекчение за пълно покриване на таксата.
Проучването следва да отчита броя на децата от тези категории както в задължителна
предучилищна възраст, така и в по-малките възрастови групи (2-3-4 г.), които са извън
обхвата на приетата с промените в ЗПУО мярка за подпомагане.
Планирането на бъдещото мащабиране на политиката с оглед стратегическите

ангажименти, приети за периода 2021–2030 г., може да бъде осъществено поетапно:
Първо, при невъзможност в кратки срокове да се покрият всички такси за всички
деца, включително 3-годишните, да се подходи таргетирано, като още от тази година
общините с най-висока детска бедност и най-ниски нива на записване в детска градина
получат ресурс за пълно отпадане на всички такси, докато останалите общини получат
ресурс за частично отпадане, както е в момента.
Второ, изготвяне на цялостен план за поетапното отпадане на таксите и
споделянето му с общините, за да се облекчи финансовото планиране от тяхна страна.
Трето, в случай на запазване в средносрочен план на настоящия децентрализиран
подход, да се изготви правен анализ върху извадка от общински подходи и на
всички общини да се комуникират измеренията на приемливите подходи спрямо
стратегическите цели на политиката.
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Четвърто, да се проведе информационна кампания сред общините, описваща
ползите от подкрепа за таксите в най-ранните години на посещаване на детска градина, въз
основа на наличните научни данни от България, които показват, че след само една година на
финансова подкрепа, родителите на деца в неравностойно положение формират устойчиви

навици на посещаване на целодневна детска градина от децата им.
Във фокуса на внимание при оценка на политиката следва да остане и влиянието
на мярката върху децата, които посещават подготвителни групи в училище, но също така
и на полудневни групи в детски градини, тъй като именно таксата често е причината за
съществуването на такива групи там. Тези деца са включени в натуралните показатели,
на база на които се изчислява субсидията за общините и би следвало да се вземат
предвид при решенията на общинско ниво. Важно е да се проследи с точни данни на
национално ниво доколко полудневните групи се превръщат в целодневни там, където
таксата за дейностите по хранене е била бариера за родителите. Подобен процес на
обхващане в целодневни групи също следва да се насърчава и да се тълкува като важна
форма на повишаване на обхвата.
В
 процеса на анализ и оценка на ефекта от прилагането на мярката е необходимо да се включат
широк кръг от експерти както от общинска администрация, така и от образователния сектор и
гражданския сектор на общинско ниво, с цел да допринесат с експертиза и пряк опит относно
конкретните нужди, специфики на уязвимите групи, трудности пред достъпа и редовното
посещение и др. Пълноправна роля в този процес следва имат образователните медиатори,
които работят пряко с най-уязвимите групи деца.

ОЦЕНКА НА НУЖДИТЕ И ЕКСПЕРТЕН КАПАЦИТЕТ
Макар всички изследвани общини да отчитат, че като цяло разполагат с експертен
капацитет за планиране и прилагане на мярката, проведеното проучване показва, че в немалко
от разгледаните случаи няма данни да са направени задълбочени анализи на нуждите в
местната общност, на икономическите предизвикателства пред семействата, на причините
там, където не е постигнат пълен обхват в задължителното предучилищно образование и как
подпомагането на таксите може да адресира тези причини.
Няма данни и за задълбочени анализи на причините за нередовното присъствие на
децата, особено през зимните месеци – предизвикателство, което споделят много общини,
особено в малките населени места и в села извън общинския център.
Наблюденията в някои от изследваните общини показват, че има деца от села, които
пътуват през няколко населени места, за да достигнат до най-близката детска градина. Макар
с осигурен транспорт и придружаващо длъжностно лице, разстоянието все пак се отразява
на редовното посещение и се изтъква от родителите като бариера. Нещо повече, очаква се
предизвикателствата, свързани с разстоянието до най-близката детска градина да се
задълбочи с обезлюдяването на селските райони.
Във връзка с кадровото обезпечение, в рамките на фокус групите родители изразяват
нужда от увеличаване броя на непедагогическия персонал към всяка група с цел ефективна
подкрепа и индивидуална грижа за всяко дете.
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ПРЕПОРЪКИ:
 майки предвид споделените оценки от експертите в изследваните общини за положителното
И
влияние на Механизма за обхват за формалното записване на децата в детска градина,
основният очакван ефект от отпадане на таксите следва да е повишаването на посещаемостта.
Предвид важността на редовната посещаемост за по-нататъшното развитие на децата,
следва на национално ниво да се изгради отчетен механизъм за регулярен анализ на тези
данни на ниво община.
 еобходимо е да се изготвят национални стандарти за планиране на разкриването на услуги
Н
за ранно образование и приоритизация на потребностите в национален мащаб с оглед
ефективен баланс между нуждите в отделни населени места, където децата са обхванати в
детска градина, но се наблюдава нужда от намаляване броя на децата в групите. Това е важно
и в онези населени места и градски центрове, в които има недостиг на детски градини. С
подобни национални стандарти следва да се въведе норматив за максимално разстояние от
населеното място до детската градина по отношение на задължителния образователен етап.
 допълнение, следва да се изследват причините за нередовното посещение особено в
В
зимните месеци в частност на децата от уязвими групи, в по-отдалечените населени места
или отдалечени райони в населените места.

КОНСУЛТИРАНЕ И ИНФОРМИРАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ
Макар всички изследвани общини да спазват законовите изисквания за публично
консултиране в процеса на приемане на общинско законодателство, няма данни да са провеждани
широки консултации и изследвания на нагласите с родители, семейства и представители
на местните общности преди вземането на решение за конкретния подход на прилагане на
мярката. Там, където е извършено по-широко консултиране отвъд публикуването на проекта
за промяна в нормативната уредба, по-скоро е търсен експертен принос на ръководителите на
детски градини.
След приемането на промените в общинските наредби, остава необходимост от
целенасочен подход за информиране на родителите относно новата мярка, в частност на
тези категории деца, които няма да бъдат обхванати от пълно освобождаване. Това е особено
важно в по-малките общини.

ПРЕПОРЪКИ:
 еобходимо е информиране на родителите относно новата мярка, в частност на тези
Н
категории деца, които няма да бъдат обхванати от пълно освобождаване, като се мотивират
конкретните причини за избрания от всяка община подход.
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 огат допълнително да бъдат надградени усилията за информиране на родителите, особено
М
тези от уязвими общности, а и на ръководствата на детските градини, относно критериите
за това определени деца/семейства да бъдат подкрепени по проект „Активно приобщаване“,
а други не, за целевите групи на проекта, неговите цели и очаквани резултати, както и за
сходни операции в бъдеще.
 ледва да се формулира визия за ефективно взаимодействие с родителите от уязвими групи
С
в общините, в които не е постигнат пълен обхват, за запознаването и информирането им
за ползите конкретно от образователния процес в детската градина, отвъд аспектите на
възпитание, социализация и грижа, с цел мотивиране към редовно посещение.
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