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Аналитичен доклад 

по  

Дейност 1.1. Вторичен анализ на ранното образование в община Луковит, 

Фаза I Анализ на финансовата достъпност до ранно образование в община 

Луковит 

Част от проект  

„За финансово достъпно ранно образование“ 
 

 

 

I. Обща постановка и контекст 

Първата дейност в рамките на проекта „За финансово и достъпно ранно 

образование“ има за задача осъществяване на две основни активности. От една страна 

това е „Вторичен анализ на ранното образование в община Луковит“, а от друга - 

Провеждане на 4 дълбочинни интервюта със представители на заинтересованите страни 

от община Луковит. Тези активности би следвало да постигнат специфичните цели, 

заложени в проектното предложение по Дейност 1.1., а именно:  

 Анализ на местното законодателство, определящо таксите на детските градини, 

който включва проследяване на измененията в Общинската наредбата за 

местните данъци и такси във времето; 

 Анализ на други наредби, заповеди, документи, които касаят ранното 

образование – транспорт, отпускане на еднократни помощи и други подобни, 

които биха могли да имат отношение към достъпа до ранно образование; 

 Финансов анализ на приходите и разходите за ранно образование, нивото на 

събираемост; 

 Анализ на броя места в детските градини (по населени места) и брой деца в 

съответното село или град подлежащи на записване/посещение в ДГ, както и на 

необходимостта от транспорт, разкриване на нови групи и др.; 

 Анализ на записани деца, посещаемост, отпадане.  
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Последователността на документа следва специфична логика от макро, към 

микро ниво. Това означава, че анализът проследява данни и документи, започвайки от 

национално и областно ниво, преминава през конкретни документи, специфични за 

общината и приключва с анализ  на проведените дълбочинни интервюта.  

 

II. Вторичен анализ на статистически данни, свързани с община 

Луковит и сектор Образование, в това число ранното образование   

Според националното преброяване, осъществено от НСИ през 2011 година 

могат да се вземат предвид следните особености за общината, но и за област Ловеч.  

В община Луковит живеят около 13% от регистрираните жители на областта. 

Етническият профил на регистрираните жители на община Луковит е следният /според 

тяхното самоопределние/ – от 16 767 отговорили доброволно на въпроса за етническо 

самоопределение, 79,3% се самопределят като етнически българи, 16,5% се определят 

като роми, едва 3 на сто като етнически турци, а около 1% не се определят в нито една 

етническа група или са се самоопределили като представители на друг етнос.  

Според цитираните данни община Луковит се отличава от останалите общини 

и от средното за област Ловеч, що се отнася до етнически профил – в Луковит са 

регистрирани практически половината роми в рамките на областта (където апропо 

средния дял на ромите е 4,3%, а този на етническите турци – 3,3%). С други думи, 

самоопределящите се като роми са значително по-висок дял от самоопределилите се в 

останалите общини на област Ловеч.  

По данни на НСИ няма промяна в детските градини в рамките на общината – те 

са 5 на брой. Това обаче не е случаят със ситуацията в областта като цяло. Само за 

последните години (от 2011 година насам), броят на детските градини е намалял от 44 

на 33 (намаление с 25%) в рамките на цялата област
1
.  

За сметка на това броят на децата в рамките на областта е относително запазен. 

От 4 174 през 2011/2012 година на 3 960 (през 2015/2016г.) – намалението е едва около 

5%.  

                                                           
1
 Редно е да се отбележи, че голямо съкращение на броя детски градини се случва през 2012 година – в 

рамките на областта са закрити 10 детски градини.  
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На този фон община Луковит стои стабилно от гледна точка на брой детски 

градини. Само за сравнение – някои общини в рамките на същата област са с двойно 

по-малко детски градини за същия период (Тетевен и Априлци), а в община Ловеч 

броят на детските заведения е намалял от 13 на 9.  

Нещо повече, ако в рамките на областта броят на децата намалява, то в 

Луковит, техният брой расте, според официалните данни – от 468 към 2011г. на 537 за 

2015/2016г. Според данните броят на децата за учебната 2016/2017 година е 553. В 

същото време декларираният капацитет на детските градини е 607 места, или с други 

думи – в рамките на общината има близо 110 места за всеки 100 деца. В този смисъл 

Луковит се явява типичен случай за община с относително по-висок капацитет от 

гледна точка на незаетите места в детски градини, без да се отличава съществено от 

останалите общини в рамките на административната област.  

В същото време броят на педагогическия персонал не се отличава съществено 

от останалите общини в рамките на областта, ако се направи средна аритметична 

спрямо броя на детските групи. На всяка една детска група се падат по 2.16 педагога 

(при 2.08 за областта като цяло). Аналогично, на всеки педагог в общината се падат 

средно по 10,2 деца (при 10,5 средно за областта).  

Това, което обаче привлича внимание и прави впечатление, е относително 

високият дял на деца, незавършили училище, както и този на незаписани в детски 

градини. Отново според НСИ, нетният коефициент на незаписване в детски 

градини за община Луковит
2
 е 30,7%, с което, заедно с община Угърчин (там нетният 

коефициент е 32,2%) са първенци по незаписани деца в детските заведения. Само за 

сравнение – същият коефициент за областния център е едва 9,4%, а средният за 

областта като цяло е 17,9%.    

III. Вторичен анализ на стратегически документи и мониторингови 

доклади на областно ниво 

Освен статистическите данни, анализирани по-горе, експертите по проекта 

правят преглед и анализ на поредица от стратегически и политически документи, които 

имат пряко или косвено отношение към ранното образование в община Луковит. 

Следователно в следващите редове е направен анализ на тези документи, като е 

                                                           
2
 Данните са от 2011 година.  
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следвана логиката от макро към микро-ниво. Важно е да се направи уговорката, че в 

настоящия анализ не са засегнати по-обхватни нормативни документи, като например 

Закона за предучилищно и училищно образование, доколкото такива имат универсален 

характер за всички общини в България и децата, попадащи в тях, и нямат пряко 

отношение към специфичните реалности за община Луковит.  

Нещо повече – по косвени данни (потвърдени и от интервюираните 

представители на общината на следващ етап, както и от количествените етапи на 

дейностите по този проект) голяма част от непосещаващите редовно или изобщо детска 

градина са представители на етническите роми в общината (хипотеза, подлежаща на 

доказване в тази и в следващите Дейности по проекта). Ето защо настоящият анализ 

фокусира внимание и върху документи, които целят пълноценното включване на 

етническите роми в живота на общността.  

Първият такъв документ е „Стратегия на област Ловеч за интегриране на 

ромите (2012-2020)“
3
. Стратегията отново цитира преброяването от 2011 година, 

според което в рамките на областта 68,5% от ромския етнос има начално или по-ниско 

образование, а близо 28% са с основно. Изключение са ромите с по-високо образование 

към онзи момент. Според документа се запазва тенденцията повечето роми да не 

участват в образователния процес, а факторите за това са описани като „голям брой 

безпричинни отсъствия от учебни занятия, ниска успеваемост в провеждания 

образователно-възпитателен процес, недостатъчно владеене на български език и най-

вече неангажираност на родителите, които не оказват необходимата подкрепа и 

стимулиране на подрастващите и ориентирането им към по-добро образование, като 

необходима предпоставка към по-добро бъдеще-социална, трудова реализация и т.н.“
4
.  

Прави впечатление, че така направените изводи в частта „Анализ на 

състоянието на ромската общност, са продължени в глава Образование с подробно 

изброяване на редица проекти, целящи включване и интегриране на ромските деца и 

реинтеграция на ромската общност като цяло. Краткият преглед изброява 21 такива 

проекти и инициативи, повечето от тях с национално или външно финансиране 

(значителна част от тях, насочени към училища в община Луковит). Следва да се 

отбележи, че към периода на изготвяне на Стратегията (февруари 2013г.) много малка 

                                                           
3
 Стратегия на област Ловеч за интегриране на ромите (2012-2020)   

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=14160  
4
 Стратегия на област Ловеч за интегриране на ромите (2012-2020), стр. 10 

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=14160
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част от тях са насочени към ранното образование, а се фокусира усилия към учениците, 

техните родители и педагогическия персонал в основния и средния курс на 

образование.  

В частта „Приоритети“ Стратегията описва и конкретни дейности и специфични 

цели за подобряването на образователното ниво на ромската общност. В това число има 

формулирани дейности и цели, насочени към ранното образование. Единствената цел в 

тази насока е „Осигуряване на адекватно и достъпно предучилищно образование на 

ромските деца в област Ловеч“
5
. Към тази цел са изброени и някои дейности:  

 Откриване на почасови, сезонни и съботно-неделни групи в детските градини, с 

цел подобряване на езиковите компетенции на ромските деца;  

 Подготовка на децата в предучилищна възраст (5-6 години) от всички етнически 

групи за пълноценно включване в образователния процес. Допълнителни 

занимания с деца в детските градини, за които българският език не е майчин;   

 Включване на разпоредби в правилниците на детските градини, училищата и 

обслужващите звена за гарантиране на равнопоставено третиране и качествено 

обучение на децата от всички етнически групи;  

 Осъществяване на форми за ефективна работа и мотивиране на родителите 

на деца от етническите малцинства, които ги възпрепятстват да посещават 

детска градина и училище. В това число са предвидени ефективни санкции 

срещу родители, които нарушават разпоредбите на чл. 53 от Конституцията на 

Република България и чл. 7 от Закона за народната просвета / актуален през 2012 

г./, според които училищното обучение до 16 – годишна възраст е задължително;  

 Увеличаване на ромските деца в системата на предучилищно образование: 

подпомагане на социално слаби семейства чрез плащане на таксите им за 

детска ясла/градина и др.;  

 Организиране на кампании за повишаване на осведомеността на ромските 

родители относно ползите от предучилищното образование;  

 

 С препоръки от този тип се изчерпва и частта в Стратегията, свързана с 

образованието. Тази част от документа привършва с разяснението, че „Регионалният 

инспекторат по образование при Министерството на образованието младежта и науката 

                                                           
5
 Стратегия на област Ловеч за интегриране на ромите (2012-2020), стр. 26 
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е водеща отговорна институция за изпълнение на целите в Стратегията в приоритет 

„Образование”, а „Мерките за постигане на целите са заложени в Общинските планове 

за действие за изпълнение на Стратегията“
6
.   

 

В процеса на издирване на релевантни документи към предмета на настоящото 

изследване експертите социолози се натъкнаха и на няколко годишни мониторингови 

доклада, върху изпълнението на Стратегията по-горе. В този анализ се обръща 

внимание само на последните два – за 2016
7
 и за 2017

8
 година, като най-близки до 

актуалната реалност. 

В доклада за 2016г. са споменати дейностите по проект „Заедно“. Това е най-

големият проект на община Луковит, свързан с образователна интеграция, е 

насочен към ранното детско развитие, на община Луковит,  финансиран по ОП 

НОИР. Проектът се реализира в периода 2016-2018 година и е на стойност близо 

500 000 лв., като включва всички детски градини и техните изнесени групи, както и 

подготвителните групи в училищата в цялата община. Назначени са 10 образователни 

медиатори, а акцентът е върху провеждането на допълнителни занимания за деца, 

чийто майчин език не е български.9 

В доклада за 2017г. е направен много по-подробен анализ на извършеното до 

този момент. Акцент е приетият от Общинския съвет „План за действие на община 

Луковит за интегриране на българските граждани от ромски произход и други 

граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация
10

“. 

Освен този план са изброени и дейностите по други проекти и инициативи, в добавка 

към вече описаните за 2016 година. Друга голяма инициатива, оказваща съществено 

въздействие върху състоянието на ранното образование е програма „РОМАКТ“. 

Следват „Младежка гаранция в Луковит“, и др. На практика малка част от описаните 

инициативи и проекти е строго фокусирана върху ранното образование. Дейностите са 

насочени към интеграционни общности дейности, както и в посока на осигуряване на 

заетост. 

                                                           
6
 Стратегия на област Ловеч за интегриране на ромите (2012-2020), стр. 28-29 

7
 Годишният мониторингов доклад за 2016г. е достъпен тук: 

http://www.lovech.government.bg/inc/service/service.download.file.php?fid=1302  
8
 Годишният мониторингов доклад за 2017г. е достъпен тук: 

http://oblastlovech.org/inc/service/service.download.file.php?fid=2052  
9
 Годишен мониторингов доклад за 2016г., стр. 9 

10
 Планът, актуализиран последно през 2018 година, е достъпен тук: 

https://www.lukovit.bg/uploads/posts/plan_romirev4-19092018.pdf  

http://www.lovech.government.bg/inc/service/service.download.file.php?fid=1302
http://oblastlovech.org/inc/service/service.download.file.php?fid=2052
https://www.lukovit.bg/uploads/posts/plan_romirev4-19092018.pdf
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Изключение прави назначаването на 10 образователни медиатори, които обаче 

имат по-широк обхват на дейност. Въпреки това доклада за 2017г. отбелязва, че тази 

инициатива има ефект, а коефициентът на записване в детските градини е повишен с 

6%
11

.  

Прави впечатление, че и в двата доклада е направена идентична констатация, 

свързана с ранното образование и възможностите за достъп, а именно „Децата на 5- и 6-

годишна възраст подлежат на задължителна подготовка в детските градини, за което 

обаче дължат такси. Поради невъзможност на родителите да плащат таксите децата 

остават извън образователната система в тази възраст, не владеят български език, което 

им  отнема равния старт в първи клас“
12

.  

С други думи въпреки заявките, поставените цели и заложените конкретни 

дейности в Стратегията от 2012 година, и въпреки декларирания напредък, то все още 

има поредица от предизвикателства и трудности пред пълноценното включване на 

децата, в това число и на ромските деца, в системата на ранно образование в общината.    

 

IV. Вторичен анализ на наредби, решения, правилници и други 

документи на общинско ниво 

Настоящият анализ фокусира внимание и върху документи и решения на местно 

ниво, които пряко адресират ранното образование в общината. Част от тези решения са 

свързани с вече анализираните и споменатите по-горе стратегически документи. Ето 

защо в следващите редове се обръща внимание на местните измерения на предмета на 

анализ чрез наличните документи, но също така се търсят и връзките между 

статистически регистрираната реалност, стратегически поставените цели и дейности и 

конкретните политически решения и действия на местно ниво. В общи линии 

следващите документи са изработени, приети и евентуално приложени от местната 

власт на общината.  

Заради коректността и изчерпателния характер на анализа, ще бъде обърнато 

внимание и на „План за действие на община Луковит за интегриране на българските 

граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, 

живеещи в сходна на ромите ситуация“, споменат малко по-горе.  Документът е приет 

                                                           
11

 Годишен мониторингов доклад за 2017г., стр. 17. 
12

 В доклада за 2016г. тази констатация е на стр. 25, а в доклада от 2017г. – на стр. 16.  
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за първи път през 2013
13

 година, като е съобразен и разработен в унисон с редица 

ключови национални, областни, местни и международни стратегически  документи, в 

това число и с анализираната по-горе Стратегия за интегриране на ромите. На следващ 

етап той е актуализиран през 2015
14

 и 2018
15

 година. В настоящия анализ се правят 

сравнения с някои елементи на актуализациите през годината, както и общ анализ на 

последната версия на плана от 2018 година. Фокусът е сферата на ранното образование.  

На първо място, прави впечатление, че независимо коя версия на Плана 

разглеждаме, Анализът за ситуацията в общината е идентичен. Независимо дали за 

2013, 2015 или 2018 година, данните за населението не се различават. Източникът във 

всички случаи е преброяването на НСИ от 2011г., което е разбираемо, тъй като това е 

единствения официален източник на статистическа информация относно етно-

демографския профил на населението в общината.  Практически и в трите документа се 

повтарят идентични пасажи и изводи за състоянието и етническия профил на 

населението, без да има каквато и да било динамика между 2013 и 2018 година.  

 

 

И в трите документа се изброяват поредица от местни инициативи, както и 

национални и европейски проекти, които имат отношение към образованието в 

общината. До голяма степен тази част на документа реплицира и Стратегията, 

анализирана по-горе. Видно е, че през последните години се увеличава броят на 

проектите и инициативите, засягащи образователните институции в общината, което 

само по себе си е положителна тенденция. Малка част от тях обаче са съсредоточени  

върху ранното образование.  

Според актуализирания през 2018 година План, нетният коефициент на 

записване на децата в детска градина за учебната 2017/2018 година е 63%. Като 

съществен проблем е посочено „забавянето на ранното детско развитие по отношение 

на психомоторното развитие и социализацията, т.е. непосещаването на детски 

заведения преди постъпването им в първи клас е попречило на психо-моторното им 

                                                           
13

 Планът от 2013 година е достъпен тук: https://www.lukovit.bg/bg/programi/plan-za-deystvie-na-obshtina-
lukovit-za-integrirane-na-balgarskite-grazhdani-ot-romski-proizhod-i-drugi-grazhdani-v-uyazvimo-sotsialno-
polozhenie-zhiveeshti-v-shodna-na-romite-situatsiya 
14

 Планът, актуализиран през 2015 година, е достъпен тук: https://www.lukovit.bg/bg/programi/plan-za-
deystvie-na-obshtina-lukovit-za-integrirane-na-balgarskite-grazhdani-ot-romski-proizhod-i-drugi-grazhdani-v-
uyazvimo-sotsialno-polozhenie-zhiveeshti-v-shodna-na-romite-situatsiya-aktualizatsiya-2015g  
15

 Планът, актуализиран последно през 2018 година, е достъпен тук: 
https://www.lukovit.bg/uploads/posts/plan_romirev4-19092018.pdf 

https://www.lukovit.bg/bg/programi/plan-za-deystvie-na-obshtina-lukovit-za-integrirane-na-balgarskite-grazhdani-ot-romski-proizhod-i-drugi-grazhdani-v-uyazvimo-sotsialno-polozhenie-zhiveeshti-v-shodna-na-romite-situatsiya
https://www.lukovit.bg/bg/programi/plan-za-deystvie-na-obshtina-lukovit-za-integrirane-na-balgarskite-grazhdani-ot-romski-proizhod-i-drugi-grazhdani-v-uyazvimo-sotsialno-polozhenie-zhiveeshti-v-shodna-na-romite-situatsiya
https://www.lukovit.bg/bg/programi/plan-za-deystvie-na-obshtina-lukovit-za-integrirane-na-balgarskite-grazhdani-ot-romski-proizhod-i-drugi-grazhdani-v-uyazvimo-sotsialno-polozhenie-zhiveeshti-v-shodna-na-romite-situatsiya
https://www.lukovit.bg/bg/programi/plan-za-deystvie-na-obshtina-lukovit-za-integrirane-na-balgarskite-grazhdani-ot-romski-proizhod-i-drugi-grazhdani-v-uyazvimo-sotsialno-polozhenie-zhiveeshti-v-shodna-na-romite-situatsiya-aktualizatsiya-2015g
https://www.lukovit.bg/bg/programi/plan-za-deystvie-na-obshtina-lukovit-za-integrirane-na-balgarskite-grazhdani-ot-romski-proizhod-i-drugi-grazhdani-v-uyazvimo-sotsialno-polozhenie-zhiveeshti-v-shodna-na-romite-situatsiya-aktualizatsiya-2015g
https://www.lukovit.bg/bg/programi/plan-za-deystvie-na-obshtina-lukovit-za-integrirane-na-balgarskite-grazhdani-ot-romski-proizhod-i-drugi-grazhdani-v-uyazvimo-sotsialno-polozhenie-zhiveeshti-v-shodna-na-romite-situatsiya-aktualizatsiya-2015g
https://www.lukovit.bg/uploads/posts/plan_romirev4-19092018.pdf


Проект „За финансово достъпно ранно образование“  

Аналитичен доклад по Дейност 1.1.  

 

 
 9 

развитие“
16

. Пак там като съществени предизвикателства се посочват невладеенето на 

български език и големият брой извинени и неизвинени отсъствия.  

Същевременно има положителна тенденция при намаляване броя на 

отпадналите от образователната система деца, и нарастване на броя на реинтегрираните 

в периода 2011 – 2018 година.  

Анализът на различните версии на плана показват следното. В заложените 

стратегически цели и приоритети в сектор Образование няма почти никакви разлики 

между плана от 2013 година и първата му актуализация от 2015 година. За разлика от 

тях обаче, в актуализирания план от 2018 година са заложени много повече 

конкретни дейности към всяка от набелязаните цели. Това няма как да не се 

оцени положително и по недвусмислен начин показва желанието и декларираното 

намерение на местната власт за подобряване на актуалното състояние на сектор 

Образование на територията на общината.  

На последно място, за първи път в актуализирания от 2018г. План са 

идентифицирани проблеми и направени конкретни предложения от Местната Активна 

Група (МАГ) по всяко едно направление. Сектор Образование също е включен в това 

приложение
17

, където има някои конкретни проблеми и предложения, визиращи 

ранното образование.  Прави впечатление, че като проблем е формулиран 

„високите такси в детските градини“, а едно от предложенията е „премахване 

(или намаляване) на таксите в детските градини.   

 

Според Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на 

децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на 

община Луковит
18

 (чл. 6) - предучилищното образование е задължително за трета и 

четвърта група в детските градини. Това са децата на 5 и 6 годишна възраст. Според чл. 

36 на същата наредба „На основание чл.347 от ЗПУО родители, които не запишат или 

не осигуряват присъствието на децата си, подлежащи на задължително предучилищно 

или училищно образование, в детска градина или училище, се наказват с глоба в размер 

от 50 до 150 лв.“ Тези два текста са важни, защото от проведените интервюта и 

                                                           
16

 Планът, актуализиран през 2018 година, стр. 9. 
17

 Планът, актуализиран през 2018 година, стр. 37 и 38 
18

 Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна 
възраст в детските градини и училищата на територията на община Луковит е достъпна тук: 
https://www.lukovit.bg/bg/naredbi/naredba-za-usloviyata-i-reda-za-zapisvane-otpisvane-i-premestvane-na-
detsata-v-preduchilishtna-vazrast-v-detskite-gradini-i-uchilishtata-na-teritoriyata-na-obshtina-lukovit  

https://www.lukovit.bg/bg/naredbi/naredba-za-usloviyata-i-reda-za-zapisvane-otpisvane-i-premestvane-na-detsata-v-preduchilishtna-vazrast-v-detskite-gradini-i-uchilishtata-na-teritoriyata-na-obshtina-lukovit
https://www.lukovit.bg/bg/naredbi/naredba-za-usloviyata-i-reda-za-zapisvane-otpisvane-i-premestvane-na-detsata-v-preduchilishtna-vazrast-v-detskite-gradini-i-uchilishtata-na-teritoriyata-na-obshtina-lukovit
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предварително разговори, често като логическо противоречие се изтъква факта, че 

задължителното предучилищно образование не би следвало да бъде обвързвано с такси.  

В същото време в „Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Луковит“
19

 се определя реда, 

видовете и размерите на таксите за посещение на Детски градини на територията на 

общината.  Чл. 23 от Наредбата определя размера на таксите – общата структура се 

състои от постоянна такса от 7лв. на месец + такса от 1,60лв. за посещение на ден 

(често наричана „такса храноден“). Важно е да се отбележи, че тези такси не са 

променяни през последните 10 години, по данни на получената справка-писмо от 

община Луковит. Наредбата определя и различни постановки в случаите на повече от 

едно дете в домакинството, посещаващо детска градина, случаите на намалена 

работоспособност на родителите, случаите на деца от социално слаби семейства и т.н.  

От текста става ясно, че подготвителните групи (децата на 5 и 6 годишна 

възраст) са освободени от постоянната такса от 7лв. на месец, но при тях се запазва 

другата дневна такса от 1,60лв. В този случай противоречието, описано по-горе 

може лесно да се идентифицира като се направи паралел между задължителния 

характер (децата на 5 и 6 години в трета и четвърта група са нормативно 

задължени да посещават подготвителна група) и изискването за заплащане на 

такса (при отпадане на постоянната такса от 7лв., но запазване на дневната 

такса).   

 

 Бяха разгледани и други документи, отнасящи се до образованието и 

интеграцията на територията на общината, но в тях не беше открита релевантна или 

значима информация, свързана с достъпа до ранно образование. Все пак това са:   

- Програма за образователна интеграция на децата и учениците от 

етническите малцинства в община Луковит     

- Общинска стратегия, за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците от община Луковит 2017 - 2018 г. и Годишен план на дейностите 

за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община 

Луковит за 2017 г.  

                                                           
19

 Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Луковит е достъпна тук: https://www.lukovit.bg/bg/naredbi/naredba-za-a-opredelyaneto-i-
administriraneto-na-mestnite-taksi-i-tseni-na-uslugi-na-teritoriyata-na-obshtina-lukovit/  

https://www.lukovit.bg/bg/naredbi/naredba-za-a-opredelyaneto-i-administriraneto-na-mestnite-taksi-i-tseni-na-uslugi-na-teritoriyata-na-obshtina-lukovit/
https://www.lukovit.bg/bg/naredbi/naredba-za-a-opredelyaneto-i-administriraneto-na-mestnite-taksi-i-tseni-na-uslugi-na-teritoriyata-na-obshtina-lukovit/
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- Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците от община Луковит 2018  

- Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни 

и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в 

детските градини на територията на община Луковит. 

 

V. Обобщен анализ, базиран на писмо с искане за информация за 

финансиране на ранното детско образование в община Луковит  

В рамките на проекта, експертите социолози, с помощта на Възложителя, 

изпратиха писмо до Община Луковит (от 03.10.2018г.) за предоставяне на официална 

информация за състоянието на ранното образование в общината. На базата на това 

писмо и получения отговор на 24.10.2018, могат да бъдат направени следните изводи за 

състоянието на ранното образование на територията на община Луковит:  

 Според получената справка децата на възраст между 3 и 6 години към 2017 

година (родени между 2011 и 2015г. и подлежащи на записване в детска 

градина) в рамките на общината са 1071.;   

 Същевременно децата на същата възраст, записани в детски градини са 584 за 

учебната 2016/2017 г.  

 От записаните деца в детска градина, редовно посещаващите са 460..  

 Броят на децата, посещаващи детска градина в трета и четвърта група на 

задължителна предучилищна възраст (на 5 и 6 години) са 315. Прави 

впечатление, че техният брой през последните години рязко е намалял, като 

през 2016 година той е бил 349. Това се дължи и на механичния спад на родени 

деца в тази възрастова група към онзи момент. Децата, които са на 5 и 6 години 

и не посещават училище са записани в подготвителните групи към училищата. 

В 3 общински училища са разкрити подготвителни групи с по 26 места, което 

осигурява 72 места за деца на 5 и 6 години.  

 На база на всичко изброено, от получените справки от община Луковит е 

трудно да се заключи какъв е делът на обхванатите деца, както и какъв е 

делът на редовно посещаващите детски градини. Причината за това е, че 

част от семействата, регистрирани и живеещи в общината или работят в 

рамките на друга община (Ябланица, Червен бряг) или временно емигрират в 
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други части на страната или в чужбина. Автоматичния ефект е, че техните деца 

не посещават детски градини в община Луковит, въпреки че или имат адресна 

регистрация или са родени там;  

 Общият капацитет на детските градини в рамките на общината е около 580 

(това включва и изнесените групи във филиалите в селата Тодоричене, 

Румянцево, Ъглен и Бежаново). Цифрата е средна и идва от сравнение между 

справката, получена от общината, и данните от наличния Регистър на 

общинските детски градини
20

.  

 За изчерпателността на анализа следва да бъде посочено, че в Луковит 

капацитетът е най-голям (300 места в трите детски градини „Слънце“, „Звънче“ 

и „Червената шапчица“), следван от градината в с. Торос „Зорница“ (около 100 

места). Детската градина „Славейче“ в с. Дерманци, разполага с 70 места, но 

съпричастните към нея филиали в с. Ъглен и с. Бежаново – с по 25 места, всяко. 

Филиалът на ДГ „Слънце“ в с. Тодоричене е с капацитет около 25 места, а 

филиалът на ДГ „Червената шапчица“ в с. Румянцево – отново с капацитет от 

25 места.  

 Важно е да се отбележи, че през последните години няма промяна в капацитета 

на детските градини. На базата на тези данни може да се направи извода, че 

към 2017г. общината използва приблизително около 92% от капацитета на 

местата в детските градини. 

 За 2017г. отпадналите деца от посещение на детска градина са 23. Този брой 

намалява през последните години, като през 2015г. той е бил 33, а през 2016г. – 

29. В същото време е нараснал броят на отпадналите поради неплащане на 

таксите (вероятни ниски доходи на семейството) – от две деца през 2015г. на 6 

деца през 2017г.   

 Общият брой на персонала на детските градини в общината е 112, като от тях 

53 специалисти са педагози. Това означава, че средно се падат по около 10 деца 

на един педагог. Това потвърждава до голяма степен и данните, описани в 

първа глава на настоящия документ.  

 Справката на общината показва, че общинските детски градини до много 

голяма степен разчитат на държавното финансиране, чрез получаване на 

субсидия, която се равнява на около 65% (или две трети) от общия бюджет на 
                                                           
20

 Регистър на общинските детски градини е достъпен тук: https://www.lukovit.bg/bg/registar-na-
obshtinskite-detski-gradini  

https://www.lukovit.bg/bg/registar-na-obshtinskite-detski-gradini
https://www.lukovit.bg/bg/registar-na-obshtinskite-detski-gradini
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детските градини. Други около 30 на сто от бюджета се осигурява от общината 

и от дофинансиране. Справката показва, че общите проходи от такси 

(постоянна месечна такса и дневна такса за храноден) са значително нисък 

дял от бюджета. За 2015г. таксите са съставлявали около 4,5% от общата 

издръжка, докато през 2017г. те са вече едва 3,9%.   

 В същото време общата издръжка на едно дете се е повишила от 2 920лв. през 

2015 година, на 3 369лв. за 2017г., което е ръст от около 13% само за този 

период.  

 

 

VI. Обобщен анализ от проведените четири дълбочинни интервюта с 

представители на заинтересованите страни в община Луковит  

В рамките на Дейност 1.1. бяха организирани и проведени общо четири 

дълбочинни интервюта с представители на различни структури на община Луковит. 

Темата на интервютата беше фокусирана предимно около финансовите възможности за 

ранно образование. Подробно описание на параметри и методика на провеждане на 

интервютата, може да бъде намерена в Техническия доклад към Дейност 1.1. В този 

документ са застъпени обобщени изводите от разговорите, техните допирателни, точки 

на противоречия и предложения за справяне с актуалните предизвикателства.  

1. Общо състояние на общината и на сектор Образование 

До голяма степен интервюираните представители на различни звена определят 

състоянието на общината като западащо или в застой. Тези оценки са подплатени 

няколко основни аргумента, които използват често.  

На първо място това е икономическата ситуация, която се обуславя преди 

всичко от ниско заплащане, както и от относително високите дялове на безработица. 

Районът не е икономически развиващ се и това води и до следващия проблем, често 

споменаван от интервюираните - демографския застой. Някои от говорещите изрично 

се спират на демографската криза. Под този проблем се имат преди всичко предвид 

емиграционни процеси на значими дялове от етническото българско население – към 

големи градове или към други европейски държави. Същевременно антиподът на този 

процес е отчетливо по-видимата (за част от интервюираните) раждаемост на ромския 

етнос, в контраст с напускащите или нераждащи етнически българи. Според един от 
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интервюираните, в града реално живеят около 8 000 жители, половината от които са 

роми. Според друг респондент, ромите вече са повече от половината и за него най-

лошото е, че сред по-младото население ромите преобладават силно.  

Често се споменава кв. Изток в гр. Луковит, където има „съсредоточена 

компактна маса“ роми. На няколко пъти този квартал се определя като най-

„проблемен“.  

  На фона на тази картина, общите нагласи на интервюираните за развитието на 

общината като цяло са по-скоро песимистични. Никой от интервюираните не си 

представя отчетливо положителен сценарий за развитието на района, базирайки се на 

личния си опит и знание към настоящия момент. От друга страна, част от 

респондентите говорят за „циганизация“ на общината. За тях общината запада, защото 

ромите вече са мнозинство, което е оценено негативно. Сочените основания за тази 

негативна оценка варират от ниския статус на представителите на общността, през 

социални и културни различия, до споменаване на криминални и рецидивни казуси.  

Говорейки за сектора на образованието и в частност ранното образование, 

настроението не се отличава съществено. Много по-чести са споделянята, свързани с 

обезпокоителни примери, негативни тенденции и поводи за притеснение за близкото 

бъдеще, отколкото положителните примери. Още на ранен етап от разговорите 

изпъкват и отчетливо етноцентрични аргументи и примери, без това да е подтикнато от 

водещия интервюто социолог. Често на въпроси, свързани с общото състояние на 

сектор Образование, интервюираните по асоциация започват да говорят за ромската 

етническа група в общината. При повечето интервюта, опитите за завръщане на 

разговора към общото състояние на сектора, автоматично биваха пренебрегвани и 

респондентите отново се връщаха към аргументи и примери, свързани с ромския етнос.  

Може да се каже, че от перспективата на говорещите, бъдещето на сектор 

Образование се разполага на една плоскост със състоянието на ромския етнос и 

вътрешно общностите му динамики и бъдещо развитие. Тази уговорка е важна, защото 

описанието на сектора и състоянието на ранното образование са обусловени от 

представите и нагласите, описани в горните редове. Контекстуализирането на 

образованието неминуемо минава през общото състояние на общината, което пък 

неотменно се свързва във всички разговори с процесите около ромския етнос. 
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2. Дефиниране на проблемите пред ранното образование и достъпа 

Ето защо не е изненадващо, че голяма част от проблемите, свързани със 

сектора на ранно образование се допират, или са пряко свързани с ромския етнос. 

Според част от говорещите, единствените групи, които не посещават детска градина са 

част от ромските деца (един от респондентите твърди, че около 30-40% от децата от 

ромския етнос не посещават детска градина). В същото време се твърди, че няма 

етнически българчета, които не посещават детските заведения, с изключение на тези, 

чиито семейства са емигрирали в големи градове или временно в чужбина и са взели 

децата със себе си.  

Един от интервюираните споделя, че подготвителните групи към училищата са 

изцяло ромски и вече може да се говори за сегрегирани детски градини. Дава се пример 

с детската градина в с. Дерманци, където в една от групите само две деца са от 

български произход. Други двама респонденти, по свой собствен начин, изказват 

опасение за това, че скоро интеграционните процеси ще са невъзможни, защото ромите 

вече са мнозинство. Изказва се следното опасение: „Значи ние няма да ги приобщим, не 

виждам да се случват нещата. Точно обратното ще се случи, не може голямото да 

влезе в малкото. Голямото множество не може да влезе в малкото. Няма никаква 

интеграция и включване.“. Описан по този начин, може да се каже, че един от 

основните проблеми пред ранното образование е опасността от сегрегация на дадени 

общности в рамките на общината и невъзможност за пълноценно интегриране и 

включване на етническите малцинства в живота на общината.   

На следващо място, често в дълбочинните интервюта респондентите говорят за 

различни социо-културни фактори, които обуславят поведението и практиките на 

живеещите в общината, отново преди всичко представители на ромския етнос. Често се 

дават примери за влиянието на семейната среда и значението на родителите при 

възпитанието на децата. Говори се за ограничението, с което младите роми се 

сблъскват, когато ходят на училище или детска градина. Често тези примери се 

използват, за да обосноват факта, че децата от ромски произход не посещават детска 

градина.  
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Един от красноречивите примери е изразен от интервюиран по следния начин: 

„...те нямат социална култура, нямат навици. (...) Това е трето поколение, което не е 

ходило на работа...“. Интересно е да се отбележи, че социализацията се мисли  само  

като изграждането на трудови навици.  

Този аргумент е споделен отчасти и от останалите интервюирани („Едно дете, 

за да направи нещо, трябва да види личен пример. Личният пример какъв е? (...)То не 

стига само да отиде детето в детска градина, ами трябва да има нагласата да научи 

нещо ново, а не само да отиде и да се наяде. Като се прибере, майката пита само 

“Какво си ял днес?”. Не може майката да пита само за яденето, трябва да се 

интересува и от наученото...“). Важно е да се подчертае, че във всички проведени 

интервюта бяха споделяни различни примери за демонстрация на отношения от този 

тип и без изключения, всички визираха отново лица от ромската общност. 

Проблем, който е присъщ и на други етнически и социални групи в различни 

точки на страната, тук се репродуцира отчетливо – загубата на трудови навици и 

социални практики води до десоциализация, последвана от социално изключване, 

което резултира върху по-младото поколение в семейството, и респективно в 

общността. Ефектът е, че младото поколение дори не успява да започне 

пълноценен процес на социализация. Оттам процесът на ресоциализация и социално 

включване става по-труден, на моменти дори невъзможен, а посещението на детска 

градина би следвало да е неотменна и една от първите стъпки в тази посока.   

Друг съществен проблем в общината е фактът, че значима част (според един от 

интервюираните) от децата не посещават редовно детска градина. Според този 

респондент може да се говори за ситуация, при която има налична институция 

(функционираща детска градина), където обаче записаните деца са повече от тези, 

които посещават редовно. Изтъкват се различни причини за това, но една изпъква – 

икономически по-изгодно е децата да помагат в домакинството или в работата на 

родителите (в общия случай в сивата икономика – бране на билки, събиране на дърва 

или отпадъци и др.), отколкото да ходят на детска градина или училище. Въпреки това, 

този аргумент не се споделя от останалите интервюирани, или поне не е застъпен 

плътно в техните интервюта.   

На фона на описаното по-горе, разговорите с четиримата интервюирани не 

дадоха ясни индикации, че в рамките на общината има проблем с транспортирането на 
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децата, което да се превръща в спънка за посещението на детски градини. Базирайки се  

на проведените интервюта, може да се каже, че няма системен проблем с 

непосещението на детска градина, който да е провокиран от нуждата от мобилност 

(придвижване) от едно населено място в друго, или на големи разстояние в рамките на 

едно и също населено място.  

Може би най-противоречивият момент от проведените интервюта е 

отношението към съществуващите месечни такси, както и допълнителните плащания, 

свързани с детските градини, които домакинствата са принудени да правят. Тук 

мнението е разделено и е много трудно да се обособи една монолитна аргументация, 

която да следва последователна логическа линия и да е споделена от респондентите.  

От една страна, част от интервюираните са на мнение, че таксите за посещение 

на детски градини не са проблем, и че всичко опира до желание на родителите (или 

неговата липса). Дори се твърди, че няма семейство или домакинство, което да не може 

да си позволи плащането на таксата. Този тип изказвания звучат доста нормативно, но 

и не се аргументират в по-голяма дълбочина (в същото време изказващите се в тази 

посока си противоречат с други тези, описани в следващите редове).  

На второ място, по отчетлив начин присъства аргументът, че таксите не са 

значимо перо от издръжката на детските градини (някои респонденти правдиво ги 

определят като 4-5% от общия бюджет на детските градини), но те се явяват собствен 

принос на родителите  и домакинствата, без който „Хората като свикнат, че има 

безплатен обяд, всичко след това трябва да им е безплатно...“. Аргументът за 

собствения принос се среща в повечето интервюта, като той се подплатява отново от 

възпитателни и етноцентрични аргументи. Друг респондент продължава тази логическа 

линия, като споделя, че „...За да накараш един човек да иска нещо, трябва той сам да 

се убеди, че нищо няма даром. Трябва да си го заслужи, за да го получи. При 

положение, че може да си го получи без да го заслужи, ще го има този проблем...“  

На трето място, паралелно с предходните аргументативни линии, има ясно 

признание, че таксите за детските градини са проблем и финансова спънка за немалка 

част от населението на общината. Изброяват се редица примери за семейства 

(включително и от българския етнос), при които заплащането на месечни такси е 

сериозно предизвикателство. Аргументът се допълва от факта, че като цяло доходите в 

общината са ниски и голяма част от домакинствата се опитват да спестяват всеки 
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възможен разход. Един от респондентите споделя, че освен официалните такси 

(постоянна месечна от 7 лв. и дневна от 1,60лв, по известна като „такса храноден“) се 

събират и допълнително пари: „...Много неща в детската градина се плащат – 

помагалата, събират се за тетрадки, за флумастери и др. Не са само храноден и 

такса.  Може би събират около 50 лв на година за подобни разходи. Отделно като 

започнат екскурзии, театър и т.н...“.  

От споделеното става ясно, че въпреки противоречивите мнения за 

целесъобразността на таксите за посещение, и въпреки тяхната стойност (общо около 

42 лв. на месец - за едно дете в семейство с двама родители, без ползване на 

привилегии за уязвима група), определена от някои от респондентите като минимална и 

символична, то таксите могат да бъдат значимо перо от месечния бюджет на 

домакинствата в общината.  

На последно място, част от интервюираните изказват своето мнение относно 

факта, че таксите за детски градини са минимална част (по техни изчисления около 5%) 

от общата издръжка на тези заведения. Респондентите са наясно, че тази сума е крайно 

недостатъчна за издръжката на детските градини, но в същото време никой от тях не  

изказва категорично мнение за това дали таксите следва да се запазят, да се намалят 

или да бъдат премахнати изцяло. Единственото категорично мнение в това отношение  

е, че „Ако паднат таксите, трябва да паднат за всички. За това няма съмнение и не 

трябва да има спор.(...) Ако паднат таксите за всички, за тези деца в задължителна 

възраст на 5 и 6 години, не трябва да има такси, защото ги задължаваме. Другото 

неравенство е в подготвителните групи – предучилищната. За 5 и 6 годишните не 

трябва да има никакви такси, при положение, че 6 годишните в училище не плащат, 

там дори в някои училища има безплатен обяд. Това е неравнопоставеност.“. 

В крайна сметка по-голямата част от интервюираните са склонни да 

твърдят, че ако таксите бъдат намалени или отпаднат, има шанс по-голям брой 

деца да посещават детска градина, без да са изцяло сигурни в тази хипотеза.   

 

3. Възможните решения  

Едно от разискваните решения, свързани с достъпа до ранно образование е 

промяна на общинската политика в посока на намаляване или премахване на таксите 
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(постоянната месечна и дневна такса). Противоречивите мнения, описани по-горе, 

допълват тази линия, но тази мярка присъства в тезите на интервюираните 

представители на заинтересованите страни.  

Друго предложение е обмислянето на вариант за обвързване на възможността 

за свободно посещение на детска градина (намалени или премахнати такси) със засилен 

контрол от страна на социалните служби (Дирекция Социално подпомагане, ДАЗД). Те  

да санкционират чрез „орязване на социалните помощи“ домакинства, които не 

изпращат децата си на детска градина. В тази посока се споделя и идеята самите 

финансови помощи, предвидени за децата, да не стигат до родителите директно, а с 

част от тях да бъдат заплащани всички такси за посещение на детска градина, като по 

този начин родителите ще имат по-голям интерес да изпращат децата си там
21

.  

На трето място се споделя фактът, че задължително следва да бъдат 

освободени от всякакви такси децата, посещаващи подготвителните групи (трета и 

четвърта група), които са на възраст между 5 и 6 години. 

На последно място, в едно от интервютата се разсъждава в посока на това, 

общината да търси начин за привличане на родителите като помощници в самата 

дейност на детските градини, и по този начин да се работи за устойчива промяна на 

нагласите на родителите.  

 

На последно място – във всички проведени интервюта се регистрира 

относително песимистична нагласа за бъдещето развитие на сектора, но всички 

единодушно са на мнение, че основен приоритет следва да бъде образованието, и че 

следва да бъдат предприети мерки, целящи подобряване на актуалното състояние.   

 

 

 

                                                           
21

 Редно е да се отбележи, че след приключване на теренната работа по изследването стана ясно, че в 
общината е въведена в употреба електронна платформа за следене на отсъствията, която е пряко 
свързана с направеното предложение, а именно: Според зам. кмета на общината при наличие на 
констатирани повече от 5 отсъствия за 1 месец /за 5 и 6 годишните деца/ се спират детските надбавки и 
се преизчисляват ежемесечно социалните помощи. Ако отсъствията продължават повече от 3 месеца, се 
спират детските надбавки за 1 година.   
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VII. Основни изводи  

 

1. В община Луковит съществува ясно обособена нормативна база, която да 

регулира сектора на ранно образование. Местните наредби по ясен начин 

определят условията за записване, отписване, посещение и отпадане.   

2. Общината работи в унисон с изработената Стратегия на област Ловеч за 

интегриране на ромите (2012-2020г), която пък е респективна част от 

Националната стратегия със същия предмет. Според анализираните 

документи може да се заключи, че през последните 2 години има по-сериозен 

напредък, особено що се отнася до заложени, реализиращи се и вече 

приключили проектни дейности и инициативи, финансирани от местни, 

национални и европейски програми и средства;  

3. Според анализираните статистически данни, събраните документи и 

проведените дълбочинни интервюта, основно проблем с достъпа до ранно 

образование има по-бедната част от местното население, които са преди 

всичко представители на ромската етническа група.  

4. Анализът на документи регистрира административно противоречие при 

децата от подготвителните групи. От една страна съществува задължителен 

характер на посещението, но в същото време има изискване за заплащане на 

дневна такса (въпреки отпадането на постоянната месечна такса), което е и 

по-голямото перо от финансовата тежест за домакинството;  

5. Направените справки, в комбинация с проведените интервюта, говорят за 

относително запълнен капацитет на детските градини на територията на 

общината (над 90%). Същевременно от всички записани деца, редовно 

посещаващите са около 85%. Налична е хипотеза, при която, ако 

посещението в детска градина стане задължително от четири годишна 

възраст, то Общината може да бъде изправена в криза за места в детските 

градини.  

6. Сериозно предизвикателство, описано от всички интервюирани, е загубата и 

липсата на социално-културни практики, социализация в рамките на 

общността и невъзможност за пълноценно включване в живота на общината. 

Това води често до резигнирана, фаталистична нагласа към задачите на 
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ранното образование, както и нежелание за стимулиране и мотивиране на 

децата да посещават детски градини; 

7. Справките показват, че относителният дял на таксите за детска градина 

(постоянната месечна и дневните такси за храноден) съставляват едва около 

4% от общата издръжка на детските градини в общината. Същевременно са 

налични данни за това, че на родителите се налага да влагат допълнителни 

финанси в извънбюджетни разходи като учебни и занимателни пособия.   

8. Според част от интервюираните представители на администрацията, ако 

таксите за посещение на детска градина бъдат намалени или отпаднат, то има 

шанс по-голям брой бедни семейства да запишат децата си в детското 

заведение.  
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Приложение I:  

 

За изготвянето на този анализ са ползвани следните документи, които имат 

пряко или косвено отношение към състоянието на ранното образование в 

община Луковит:  

 

1) Данни от НСИ и други официални източници, пряко свързани с предмета на 

Дейността – данни за етническия профил на областта и общината, брой и 

капацитет на детските градини, брой на децата в рамките на общината, данни по 

години за записани и отпаднали от системата на образование и др. 

2) Стратегия на Област Ловеч за интегриране на ромите (2012 - 2020) 

3) Мониторингов доклад за 2016г. за изпълнението на националната стратегия на 

Република България за интегриране на ромите (2012-2020), Област Ловеч 

4) Мониторингов доклад за 2017г. за изпълнението на националната стратегия на 

Република България за интегриране на ромите (2012-2020), Област Ловеч 

5) План за действие на община Луковит за интегриране на българските граждани 

от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи 

в сходна на ромите ситуация, приет през 2013г.  

6) План за действие на община Луковит за интегриране на българските граждани 

от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи 

в сходна на ромите ситуация, актуализиран през 2015г.  

7) План за действие на община Луковит за интегриране на българските граждани 

от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи 

в сходна на ромите ситуация, актуализиран през 2018г.  

8) Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в 

предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на 

община Луковит  

9) Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Луковит 

10) Наредба за създаване и водене на регистър на общинските детски градини на 

територията на Община Луковит 

11) Данни, събрани с помощта на администрацията на Община Луковит чрез 

официално запитване – писмо от 03.10.2018. Отговор получен на 24.10.2018 

12) Програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства в община Луковит     

13) Общинска стратегия, за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 

от община Луковит 2017 - 2018 г. и Годишен план на дейностите за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците от община Луковит за 2017 г.  

14) Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците от Община Луковит 2018  

15) Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и 

сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските 

градини на територията на Община Луковит 
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Приложение II:  

 

Съвкупно профилите на интервюираните представители на заинтересованите 

страни са както следва:  

o Общински съветник, 57 години, бивш зам. кмет, бивш председател на 

общинския съвет 

o Член на Общинска администрация, около 50 години; опит от 20 години в 

общината. 

o Зам. Кмет на Община Луковит, на 51, заместник кмет втори мандат 

o Управител на звено, което обслужва счетоводно ДГ в общината, както и 

няколко училища, икономист, около 50.  

Двама от респондентите са мъже, две са жени.  

 

Изготвено от:          Дата:  

Стефан Георгиев          07.12.2018г.  

Чавдар Найденов 

 


