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Аналитичен доклад 

по  

Дейност 1.3. Анкетно проучване сред семейства с деца на възраст 3-6 години, 

Фаза I Анализ на финансовата достъпност до ранно образование в община 

Луковит 

Част от проект  

„За финансово достъпно ранно образование“ 
 

 

 

I. Обща постановка, контекст и цели на Дейността  

Поредната, трета, дейност от проекта беше фокусирана върху родителите на деца, 

които са във възраст, предполагаща посещение в детска градина, във възрастовата група 

между три и шест години. Това включва потенциално всички четири групи, които се 

обезпечават от детските заведения. Съгласно подаденото проектно предложение в рамките 

на дейността проучването си поставя следните основни цели:  

- Събиране на информация за наличието и нивото на финансови и други препятствия 

пред ранно образование на семействата с деца на възраст 3-6 години в рамките на 

община Луковит.  

- Да обследва различни допълнителни аспекти и фактори, влияещи на ранното 

образование на децата, в това число: личният социален опит на респондента 

(родител или настойник), неговите мотиви за изпращане/неизпращане на детето във 

детска градина, моделът и представите за желано развитие на неговото дете, 

мнението му за качеството на работа на заведенията в района и др.  

Бяха интервюирани 101 родители или роднини на деца, посещаващи детска 

градина. Интервютата бяха осъществени в преддверията на сградите, като за осигуряване 

на достъпа съдействаха както община Луковит, така и Възложителя по настоящия проект. 

В унисон с изготвената методика за теренната работа, интервюерите имаха за задача да 

канят за интервю втори преминаващ родител, като по този начин се гарантираше 

стохастичния подбор на респондентите.   

Теренната работа бе организирана и реализирана в периода между 21 ноември 

2018 г. и 2 декември 2019 г. 
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II. Профил на родителите/роднините 

 

Анкетната карта даде възможност за изграждане на относително подробен профил 

на родителите, попаднали в извадката на изследването. Ето и някои основни техни 

характеристики, очертаващи относително устойчив техен профил:  

 

 86% от родителите, които водят детето до/от детската градина са жени. Що се 

отнася до етническата принадлежност, 50% от родителите са българи, 47% роми, 

4% турци.  

 Между 4 и 27 на сто живеят в населено място, различно от това, в което е детското 

заведение (Ширината на диапазона е резултат на различната формулировка на два 

от въпросите). 10% от запитаните съобщават, че е налице обществен транспорт до 

другото населено място (между мястото на пребиваване и локацията на детската 

градина), 8% - че няма такъв транспорт.  

 56% от родителите довеждат детето или децата с личен автомобил, 44% - пеша.  

 По социален състав, родителите или роднините, които водят децата се определят 

като: 

Кое от изброеното е Вашето основно занятие в момента? 

Работник 37 

Земеделски стопанин, животновъд 1 

Служител 13 

Предприемач, собствен бизнес 3 

Домакиня, майка в отпуск за отглеждане на деца 7 

Пенсионер 1 

Безработен 30 

Друго, без отговор 9 

Общо 100 
 

 

В сравнение с населението на общината като цяло, родителите/роднините, които 

придружават детето до и от детската градина са значително по-млади. Сред тях е 

завишен процентът и на работещите, и на безработните, а този на пенсионерите е 
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изключително занижен. Все пак следва да се уточни, че това зависи от ситуативните 

особености на теренната работа и методиката на извадката и не е представително за 

общия профил на населението в общината.  

 Наблюдава се значителна разлика между потребителите на услугите на различните 

детски градини: по доходи, по признака на местоживеене „град/село“ и по дела на 

етническата принадлежност (родителите с етническа българска и ромска 

принадлежност) за съответната детска градина. Например, сред ползвателите на 

заведенията в селата, няма родители с доходи над 500 лв. на човек от 

домакинството. Същото важи за едно от учрежденията в град Луковит, сред чиито 

ползватели преобладават етнически роми. При абонатите на останалите детски 

градини доходите са значително по-високи.  

 Следва да се отбележи, че се регистрира значителна отлика в материалния и трудов 

статус на различните етнически категории. Общият дял на безработните сред 

родителите е 30%, но при българите този дял е 6%, а при ромите e 55% (При 

незначителния брой етнически турци, попаднали в изследването, който е 25%). 

Най-честият доход на член на семейство при етническите българите е около 370 лв, 

докато при ромите е около 220 лв. 

 В близо 60% от семействата, които ползват услугите на детските градини, има само 

едно дете във възрастовия интервал между 3 и 6 гг. При 39% от случаите децата в 

тази категория са две. Присъствието на второ или трето дете в домакинството на 

респондента логично е свързано с по-нисък среден доход на човек от 

домакинството. Това е обяснимо както с броя на зависимите членове, така и с по-

ниските доходи на семействата. При ромите, наличието на две деца в тази 

категория е значително по-често отколкото при ползвателите на услугите на 

детските градини като цяло  – 60% вместо 39%.  

 Изключвайки един отказ при отговор на респондент, интервюираните родители 

съобщават, че всички техни деца на възраст 3-6 г., независимо от броя, посещават 

по един или друг начин (тук се има предвид редовно или не) детска градина. 
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III. Нагласи и ценности, свързани с предучилищното образование 

 

Изследването си поставя за цел да обследва какви са водещите нагласи на 

родителите, свързани с посещението на техните деца в детска градина. От тази гледна 

точка в анкетната карта са заложени няколко основни индикатора.  

Сред интервюираните родители доминира мнението, че посещението на детска 

градина е „много полезно“ за децата – тази констатация е споделена от 85% от тях. За 10% 

то е „донякъде полезно“. Само 5 на сто смятат, че е „нито полезно, нито вредно“. Умерено 

позитивната позиция е относително по-застъпена при безработните (23% вместо 10%) и 

хора, които говорят само ромски език с децата си у дома. Но и при тях три четвърти 

смятат, че ранното  образование е много полезно. Иначе казано, главният мотив на 

хората, които ползват услугите на детските градини не е законовото задължение, а 

убеждението, че този образователен процес е полезен за собственото им дете. Същото 

се отнася и за родителите от ромски произход. 

 

Според вас, ходенето на детска градина е: 

Много е полезно за развитието на детето 85.1 

Донякъде е полезно за развитието на детето 9.9 

Нито полезно, нито вредно 5.0 

Общо 100.0 

 

 

 

Според 51% от родителите е най-добре децата да започнат да посещават 

институциите на ранното образование от 2-годишна възраст. 38% са на мнение, че 

началото трябва да се положи по-късно - при навършени 3 години. Далеч по-малки 

относителни дялове посочват други възрасти: 3 на сто от запитаните изтеглят стартовата 

възраст на 1 навършена година; около 5% я отлагат на 4 или 5 навършени години от 

детето. (За коректността на този анализ е важно да се уточни, че е възможно  значителна 

част от респондентите да разбират също така детските ясли като част от ранното 

образование, в това число детските градини).  
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IV. Оценка на родителите за качеството на работата на детските градини 

 

Общата оценка на родителите за качеството на образованието в детската градина 

варира между отлична и много добра. Такова е мнението на 82% от запитаните. По-

конкретно, 65% от запитаните му поставят максимална оценка, а 27 на сто „Много добра“. 

Важно е да се отбележи, че „Средните“ оценки са малки изключения, а „Слаби“ оценки 

практически липсват. Получените разпредения на отговорите са много близки до тези, 

получени в изследването на персонала на детските заведения от предходната Дейност в 

рамките на проекта (виж отделния доклад за Дейност 1.2.).  Оценките на родителите от 

ромски етнос също са преобладаващо положителни, но значимо по-скептични – 57% 

„отлична“ и 34% „много добра“. 

 

 

А ако трябва да дадете оценка на качеството на 
образованието, което Вашето дете/деца получава в 

детската, то каква би била тя? 

Отлична 65,3 

Много добра 26,7 

Добра 6,9 

Средна 1,0 

Общо 100,0 

 

 

Друг важен аспект от оценката на качеството на услугите, предоставяни от 

детските градини и храната, която консумират децата. 73% оценяват качеството на храната 

в детската градина като високо, 23% като задоволително, а 4% като ниско. Оценката на 

храненето търпи известно понижение при хората с по-високи доходи, което е разбираемо 

от гледна точка на социалния статус на тази група респонденти.  

 

V. Фактори, влияещи върху посещението на детска градина  

 

От попадналите в извадката респонденти, 87% от родителите посочват, че децата 

им посещават заведението редовно, 8% споделят, че посещенията не са редовни. 5% не 
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отговарят на въпроса. В селата редовно посещаващите спадат до 75%.  Ако бъде направен 

паралел с изследването на пълнолетното население на община Луковит (чиито резултати 

са изложени в отделен доклад към Дейност 1.4.) може да се отбележи факта, че между 11 и 

21% от родителите с деца във възрастовата група 3 до 6 години отговарят, че техните деца 

не посещават детска градина. В същото време методиката към настоящето изследване 

допуска в по-голяма степен достъп до родители, които водят децата си в детските 

заведения, без това да изключва нередовните посещения. Следователно, съществува дял от 

децата във възрастовата група между 3 и 6 години, които не посещават детските заведения, 

като този дял вероятно надвишава 10 процентната бариера от всички деца във тази 

възраст. Затова е важно да се изследват факторите, които влияят на ползването на услугите 

на детските градини.  

 Помолени да посочат фактори, които влияят на възможността тяхното дете 

да посещава детска градина редовно, родителите посочват преди всичко 

отоплението през зимата (24%), качеството на храната (22%), размера на 

постоянните месечни такси за посещение и хранене (12%). Като допълнителни 

фактори изпъкват организирането на интересни занимания, обзавеждането и 

играчките/пособията, индивидуалното отношение на педагозите.  

 

Кои от следните фактори най-вече оказват влияние върху възможността 
вашето дете/деца да посещава/т редовно ДГ 

Отоплението през зимата 23.8 

Качеството на храната 21.8 

Размера на таксите за посещение и храна 11.9 

Наличие на  достатъчно обзавеждане и играчки в ДГ 10.9 

Личното/индивидуално отношение на педагозите 9.9 

Броят на децата в една група 5.0 

Наличието на деца от друг етнос в същата група 2.0 

Организирането на интересни занимания 2.0 

Транспорта до детската градина 1.0 

Друго 8.9 
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 За отбелязване е, че съвместното обучение с деца от други етноси е сред най-

несъществените възпиращи фактори – едва двама родители сред 101-те интервюирани 

го посочват като първи отговор, още трима при допълнителните. Тази уговорка е 

важна, защото тя по емпиричен начин доказва липсата на етноцентрична мотивация, 

когато опре до записването и/или редовното посещение на децата, независимо от 

етническата принадлежност на респондента.  

 

 При друга формулировка на същата тема 53% от родителите засегнаха и 

причините за нередовно посещаване. Данните от изследването говорят за това, че като 

доминиращата причина се очертава заболяване на детето (91%). Сред другите 

споменати причини са и трудности с придвижването и транспорта, въпреки че в 

настоящето изследване не подадат респонденти, които водят децата си на детска 

градина в други населени места. В същото време може да се допусне, че трудното 

придвижване, особено в зимни сезони, може да се дефинира като трудност дори и 

детската градина да се намира в същото селище.  

 

 Едно очевидно препятствие за адаптацията на детето е езиковата бариера.  

Всеки пети родител споделя, че у дома говорят на детето „най-често“ на ромски, който 

се явява майчин език. Броят им представлява 47% от родителите от ромския етнос. 

Т.е. около половината роми говорят у дома с детето най-често на български, а друга 

половина на ромски език. (При ниво на значимост от дяловете за 90%, доверителният 

интервал за делът роми, говорещи у дома с детето предимно на ромски е 37%-57%. 

Тук дисперсията е голяма поради особеностите на извадката, но въпреки това 

обозначените дялове са красноречиви). 

 

 Има връзка между слабата употреба на българския език в родния дом и по-

слабото усвояване на български език в детското заведение. При родители, които 

споделят, че у дома говорят най-често на ромски език, над една четвърт от децата 

ползват езика само пасивно. При тях 47% съобщават, че детето „малко свиква“ с 

употребата на български език, докато при онези, които говорят с детето си най-вече на 

български, този процент е само 2%. Иначе казано, ограничената езикова практика, 
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която води и до ограничения при усвояването на езикова компетентност по втори език 

– българския – в някаква степен се възпроизвежда в следващото поколение. Това 

неотменно играе роля и при социализиращия процес на тези деца.  

 

 

Проценти по редове 
 

Доколко децата Ви владеят български 
език? 

Говорят и разбират 
български без 
затруднения 

Разбират, но не 
говорят български 

На какъв език НАЙ-ЧЕСТО 
говорите с детето/децата 
си у дома? 

Български 98.7 1.3 

  Ромски 72.7 27.3 

  Общо 93.1 6.9 
 
 

Проценти по редове 
 

Според ваша преценка, откакто ходи на 
детска градина, детето свиква ли с 

употребата на български език? 

Много 
свикна 

Малко 
свикна 

Не 
забелязваме 

промяна 

На какъв език НАЙ-ЧЕСТО 
говорите с детето/децата 
си у дома? 

Български 70.2 2.1 27.7 

  Ромски 52.4 47.6 .0 

  Общо 64.7 16.2 19.1 
 
 

 Социалният профил на родителите, които комуникират с детето предимно на 

ромски език се отличава от този на останалите роми с отчетливо по-висок дял 

безработица, по-ниски доходи, минимално или никакво образование. Това са 

както предпоставки, така и последици от капсулиране в семейството и роднинската 

общност, или с други думи загубени или неналични маркери за социално включване в 

живота на общността. Макар да изпращат детето на детска градина, при тази категория 

(с ниска употреба на български в домашна среда) е по-завишен (в сравнение с ромите 

като цяло) скептицизмът към ползата от ранното образование. Това подсказва, че 
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езиковата бариера забавя учебния и социализиращия процес и това на свой ред 

отслабва мотивацията на родителите да водят детето си на детска градина.  

 

 4% от всички родители посочват, че постоянната месечна такса за 

посещение от 7 лв. е твърде висока, 6 на сто твърдят, че ги затруднява сериозно, 32%, 

че ги затруднява в известна степен, 32%, че не представлява сериозно затруднение и 

25%, че изобщо не ги затруднява. Сходно е и разпределението на отговорите на 

въпроса за „цената на храноден“ (1,60лв.): 3% са затруднени, 11%, че са сериозно 

затруднени,  28%, че са затруднени до известна степен, 26%, че почти не представлява 

затруднение и 33% - че изобщо не ги затруднява. 

  

 Така описаната картина е значимо различна при споменатата по-горе 

подкатегория роми, които малко по-рядко или изобщо не говорят с детето на 

български език в домашни условия. При тях, на първия въпрос за разходите, сумарно 

68% посочват отговори между „затруднение в известна степен“ и „не можем да я 

заплащаме“, значително повече отколкото в съвкупността като цяло (42%). На втория 

въпрос, сумарно 78% посочват отговори между „затруднение в известна степен“ и „не 

можем да я заплащаме“, което е много повече, отколкото сред всички запитани – 

(42%).  Накратко казано, тъкмо хората, при които има признаци за езикова капсулация, 

чувствителността към разходите е завишена. Това е обяснимо предвид относително 

по-ниските доходи. При тях най-често средният семеен доход е 150-200 лв., докато 

при ромите като цяло е 200-250 лв. (а при българите е около 350-500 лв.).  

 

VI. Мнения на родителите за ефекта от намаление на таксите и други разходи, 

свързани  с посещението на детска градина 

 

Запитани колко лева приблизително плащат за различни разходи, свързани с 

посещението на детска градина, ползващите заведенията родители посочват средно 77 лв. 

Тази сума се отличава значително от сумата на официалните такси (постоянна месечна и 

„храноден“). Редно е да се направи уточнението, че споменатите тук разходи се 

базират на субективна преценка на респондентите, попаднали в анкетна ситуация. 
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Тези числа няма как да се оценят от гледна точка на обективни разходи като пера от 

семейния бюджет, а по-скоро като субективното усещане за месечното финансово бреме. 

Често при анализ на първичните данни е видно, че родителите не правят същностна 

разлика между постоянна месечна такса (7лв.), „храноден“ (1,60лв.) и другите прилежащи 

разходи. Все пак средните стойности на отговорите на родителите говорят за следното: 

средно 15 лв. за месечна такса, 29 лв. за хранене, 6 лв. месечно за учебни помагала, 6 лв. 

месечно  за пособия за упражнения, 22 лв. месечно за транспорт от и до детската градина
1
).  

Основния извод, който може да се направи, е че допълнителните разходи за помагала, 

пособия и транспорт са съизмерими с официалните такси. Следователно тези 

допълнителни разходи могат да се окажат демотивиращ фактор за семействата с по-

ниски доходи.  

Размерът на тази сума от 77 лв., съпоставена с най-честите доходи на човек от 

домакинството, около 300 лв. може да не представлява проблем, но при най-ниските 

доходни групи (до 150 лв.) съставлява над половината от издръжката на един човек на 

месец.   

 

Наблюдава се значително по-малка еластичност на разходите за детска градина, 

отколкото тази на доходите. Иначе казано, доходите варират при сравними по големина 

групи с около 400%, а заделяните разходи се увеличават между подоходните групи само с 

около 30%. Това показва, че във всекидневието на 20-40% от родителите, разходите, 

свързани с възползването от ранно образование може да бъдат сериозно 

предизвикателство.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 От попадналите в извадката 100 респондента, 49 отговарят, че имат разходи за транспорт от и до детската 

градина, при водене на своето дете. Най-големи количествени натрупвания се отчитат при отговори 10 и 20 

лв. на месец, като това включва и хора, водещи с личен автомобил децата си в рамките на същото населено 

място.  



Проект „За финансово достъпно ранно образование“  
 

Аналитичен доклад по Дейност 1.3.  

 

 
 11 

 

 

 

  По колко лева на месец заделя Вашето 
домакинство, за да може детето/децата 

Ви да посещава ДГ 

Средна стойност 

Какъв е 
приблизително 

средният месечен 
доход на член от 

Вашето 
домакинство?  

 
 
 
 
 
 
 
 

Общо 77 

До 150 лв. 68 

150-200 лв. 52 

200-250 лв. 73 

250-350 лв. 98 

350-500 лв. 68 

500-750 лв. 56 

750 + лв. 103.3 

Без отговор 76 
 

 

Що се отнася до визираната по-горе категория, която най-често говори на ромски 

език с детето в домашни условия, сумарната стойност е 61 лв. Сравнявайки с обичайния за 

групата доход на човек от домакинството между 150 и 200 лв., виждаме, че за тях 

разходите са осезаемо бреме върху разполагаемия доход. 

 

В същото време, при пряко поставен въпрос, 63% от родителите са съгласни, че 

ако бъдат намалени таксите, като цяло посещаемостта на децата от общината в детските 

градини ще се увеличи. Само 10% са на мнение, че няма да има промяна едва ли ще се 

увеличи ползването на тази услуга. 27% са затруднени да отговорят. Мнението в полза на 

промяната е значително по-застъпено сред респондентите от селата и сред безработните в 

общината. 

 

Според вас, ако бъдат намалени таксите, ще се увеличи 
ли посещаемостта на децата от общината в ДГ? 

Да 63.4 

Не 9.9 

Трудно ми е да преценя 26.7 

Общо 100.0 
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Не е така категорично мнението, с колко да бъдат намалени таксите и 

допълнителните разходи на родителите, за да се увеличи посещаемостта. Прави 

впечатление, че цели 52% нямат мнение, 19% смятат, че таксите трябва да отпаднат, 13% 

са на мнение, че трябва да бъдат намалени с над две трети от сегашното ниво, 17% 

допускат, че трябва да бъдат намалени с над една трета. 

 

Доколкото прякото финансиране от родителите намалява достъпа на част от 

децата до ранно образование, в зависимост от разполагаемия доход на техните родители, 

то възникват два съществени въпроса: трябва ли изобщо да бъде лесно достъпно и ако да, 

то кой източник на финансиране би намалил неравенството на възможностите за достъп до 

образование. Само 1% от родителите застъпват „простия“ отговор, че детските градини не 

трябва да са общодостъпни. Сред другите, преобладаващото мнозинство смятат, че по-

голям достъп ще се получи, ако не бъдат финансирани от родителите (само 7% посочват 

обратния вариант). Има раздвоение само в мнението, дали да бъде засилен приносът на 

централния бюджет на държавата (51%) или на общината (42%). При всички положения 

тежестта на отговорите пада върху по-големия принос на институциите в процеса на 

финансиране на ранното образование.  

 

 

Как трябва да бъдат финансирани детските градини в общината, 
за да бъдат максимално достъпни за всички? 

Предимно от родителите 6.9 

Предимно от общината 41.6 

Предимно от централния бюджет на държавата 50.5 

Не трябва да бъдат достъпни за всички 1.0 
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VII. Изводи 

 

1. Като се имат предвид драстичните разлики между етническите групи по 

статус, доходи, социален капитал, то ранното образование за децата се радва на 

впечатляващо сходни – и то високи – оценки сред родителите в община Луковит. 

Достъпното образование играе ролята на голям изравнител на шансовете, защото е 

подкрепено от споделена ценност, независеща от съсловни, статусни и етнически 

обособявания - децата.  

2. Констатира се ограничен билингвизъм в домашна среда сред 37-57% от 

ромския етнос. Това е подсилващ фактор за социална самоизолация и 

вътрешнообщностна капсулация – най-напред от трудовия пазар, но след това и от 

останалите социални връзки, което не пречи на свой ред да е и последица от 

специфична изолацията. Тъкмо за установената подгрупа етнически роми таксите за 

посещение на детска градина представляват най-голямо бреме. Намалението или 

елиминацията на тези финансови бариери в най-голяма степен би снижила този праг.  

3. Погледнато по друг начин, ползата за обществото/общността и децата 

от образованието изобщо и особено ранното образование е несравнимо по-голяма 

от разходите, свързани с посещението на детска градина. В абстрактно 

финансово изражение свеждането им до минимум, значително увеличава 

благосъстоянието на индивида, семейството, общността и обществото, особено 

ако този аспект се разглежда в дългосрочна времева перспектива.  

4. Наред с това, едни специално таргетирани усилия (модификация на 

програма, осъвременяване или модернизиране на учебния метод) в първите месеци на 

посещаването на детска градина за деца с предимно/изцяло ромска езикова среда биха 

допринесли за по-изравнен старт, за да участват в занятията пълноценно и да напредват 

с темпото на останалите деца. 

 

Изготвено от:          Дата:  

Стефан Георгиев         26.12.2018г. 

Чавдар Найденов 


