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I. Увод и общ контекст   

 

Ранното образование в България се характеризира с относително високо 

качество от гледна точка на предоставените образователни услуги. То е начална 

стъпка и подпомага до голяма степен процеса на социализация на децата, като в 

същото време ги подготвя за предстоящия образователен път, който стартира още от 

детската градина. Достъпът до ранно образование е един от ключовите въпроси за 

всички семейства и домакинства, които имат деца в ранна възраст. Фактическото 

състояние обаче показва, че достъпът до ранно образование у нас зависи от 

финансови аспекти, като основна част от тях са наличните такси, а в някои случаи 

може да се говори и за допълнителни „скрити“ разходи. Тези финансови измерения, 

които привидно не изглеждат толкова съществени от номинална гледна точка, 

всъщност представляват затруднение за семействата, които живеят под прага на 

бедността. Съществуващите такси и други финансови изисквания се превръщат в 

препятствие за осигуряване възможности на децата за редовно посещение на детска 

градина. Поради това известен относителен дял деца от бедни семейства не 

посещават детска градина или посещават занятията нередовно. Това често води до 

трудности при справянето в началния курс, а в последствие и в основния курс на 

образование, и следователно води до отпадане от училище.  

Община Луковит не прави съществено изключение от тези процеси. В този 

контекст обаче актуалната реалност показва, че на територията на общината най-

бедните домакинства и части от населението са преди всичко сред ромския етнос. 

Според предварително набавени данни на статистиката, ромското население в 

община Луковит е с най-голям дял от всички 8 общини на област Ловеч. При 

последното преброяване през 2011 година делът на самоопределилите се като 

роми в община Луковит – 16,44% (2776 души от общо 18 012 жители на община 

Луковит). В същото време е важна уговорката, че тези данни са от преди 8 години, и 

вероятно вече не са толкова актуални. Следователно е нужно обследване на 

случилите се демографски и социални процеси от тогава. Според данните на НСИ за 

средногодишното население по области, общини и местоживеене1, се забелязва 

динамика в броят на населението в община Луковит, като през 2011г. то е малко над 

18 000, а към 2017 година общото население вече е спаднало до 16 638 жители. 

Важно е да се отбележи, че възрастовата структура на ромите в общината по 

последното преброяване показва висок дял на населението на възраст до 35 години 

– 75,07 % (при българската - 33.99%). Този факт може да се използва за база за 

предположението, че това са именно семейства, в които има и деца до 6 години. 

Според проучване на Програмата за развитие на ООН относно индекс на човешкото 

                                                           
1 Данните са налични тук: http://www.nsi.bg/bg/content/2983/средногодишно-население-по-
области-общини-и-местоживеене  

http://www.nsi.bg/bg/content/2983/средногодишно-население-по-области-общини-и-местоживеене
http://www.nsi.bg/bg/content/2983/средногодишно-население-по-области-общини-и-местоживеене
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развитие Община Луковит се нарежда на 78- мо място сред 262 общини по 

показател „ромска безработица“ , като се отчита и едно от най-високите нива на 

неграмотност. Особено тревожен е фактът, че 70 % от ромите в общината са без 

завършено основно образование, като 54% са функционално неграмотни (никога не 

са посещавали училище или не са завършили начално образование). 

Таксите за детска градина се определят на местно ниво с Наредба на 

Общински съвет, като от това зависи какъв ще е размерът на таксата, какви 

облекчения и за кого ще се прилагат. Най-голям дял от финансирането на ранното 

образование се поема от националния бюджет, какъвто безспорно е случаят с 

община Луковит.  

В този контекст настоящото изследване се опитва да осигури достатъчно 

подробни и релевантни количествени и качествени данни, които да предоставят 

актуална информация на заинтересованите страни, относно параметрите на 

финансовите изисквания за ползване на ранното образование в общината. На 

следващо място изследването си поставя за цел да достигне до различни целеви 

групи, имащи пряко отношение към сектора и да обследва какви са нагласите по 

отношение на детските градини, достъпа и формалните изисквания пред 

домакинствата.  

Не на последно място дейностите в рамките на Фаза I  биха дали 

достатъчно актуална информация за реализирането по качествен начин на 

следващата фаза от проекта, базирайки се на генерираните и анализирани данни.  

Настоящият доклад представлява синтез на четири отделни анализа, които 

следваха реализирането на отделните дейности по начина, по който са заложени в 

проектното предложение. Този документ обобщава основните изводи от 

проведените изследвания сред различни заинтересовани страни, както и сред 

широката общественост в община Луковит.  

 

 

II. Обект, предмет, цели на изследването и 

методическа рамка   

 

Тъй като дейностите в рамките на Фаза I са разностранни и от различен 

порядък, то описаното в следващите редове за някои от точките се опира на 

последователната логика на проектното предложение, а именно описание на 

четирите дейности от тази Фаза по отделно.   
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1. Обект, предмет, цели и задачи на изследването        

1.1. Обект на настоящото изследване са, както следва: 

1)      За Дейност 1.1. това са статистически, стратегически, нормативни и 

подпомагащи документи, свързани със състоянието на ранното образование в 

община Луковит; както и мнението на представители на различни заинтересовани 

страни и на администрацията на Община Луковит, които имат отношение към 

състоянието на ранното образование; 

2)      За Дейност 1.2. това са мнението на 50 представители на персонала 

на всички детските градини в рамките на община Луковит, в това число 

педагогически, непедагогически, медицински и управленски; 

3)      За Дейност 1.3. това е мнението на 100 родители, които имат деца на 

възраст между 3 и 6 години и живеят на територията на общината; 

4)      За Дейност 1.4. това е общественото мнение на 400 пълнолетни 

жители на община Луковит. 

  

1.2.      Предмет на изследването са оценките, нагласите и очакванията на 

споменатите целеви групи по отношение на сегашното състояние на ранното 

образование, съществуващите предизвикателства и проблеми, потенциалните идеи 

за промени, в това число и предложения за корекции на настоящите финансови 

параметри, свързани с достъпа до ранно образование на територията на община 

Луковит. 

  

1.3.      Целта на изследването е набиране на количествена и качествена 

информация, която да послужи за анализ на готовността и възможностите за 

премахване или намаляване на финансовите бариери пред ранното образование на 

деца на 3-6 години от община Луковит. 

  

1. 4.      Задачи на проучването 

- Да обобщи и анализира ключови статистически, стратегически, 

нормативни и спомагателни документи, имащи пряко отношение към ранното 

образование в общината; 

- Да представи анализ на мненията на различни заинтересовани страни и 

представители на общинската администрация по отношение на ранното образование 

и възможностите за намаляване на финансовите бариери пред достъпа до ранно 

образование; 

- Да представи обобщена и анализирана информация, относно мнението 

на работещите в сектора на ранното образование, а именно – 50 представители на 

персонала, в това число педагогически, непедагогически, медицински и управленски; 

- Да представи обобщена и анализирана информация, относно мнението 

на родителите с деца между 3 и 6 години на територията на общината; 
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- Да представи обобщена и анализирана информация относно 

общественото мнение на пълнолетното население на територията на общината, 

относно състоянието на ранното образование, възможностите пред домакинствата, 

нагласите за промяна на финансовите параметри, свързани с достъпа до ранно 

образование. 

  

2.  Методическа рамка на изследването 

  

С оглед на проектното предложение и хетерогенния характер на целевите 

групи и заложените дейности, при разработване на методическата рамка на 

изследването беше използван комбиниран подход от количествени и качествени 

методи за събиране и анализ на необходимата информация. 

  

Качествени методи за събиране на информация са: 

-          Вторичен анализ на документи (За Дейност 1.1) 

-          Дълбочинни интервюта с представители на заинтересованите страни 

и администрацията на Община Луковит (Дейност 1.1.) 

  

Използваните количествени методи в рамките на изследването са: 

-          Полуструктурирано интервю за персонала на детските градини 

(Дейност 1.2.) 

-          Анкетно проучване сред родителите на деца на възраст между 3 и 6 

години (Дейност 1.3.) 

-          Проучване на общественото мнение на 400 пълнолетни граждани на 

община Луковит (Дейност 1.4.) 

  

Вторичен анализ на документи (За Дейност 1.1) 

За целта на Дейност 1.1. беше осъществена директна комуникация с 

представители на община Луковит с молба за набавяне на официални данни, 

свързани с ранното образование в общината от последните 3 години, чрез писмена 

комуникация. Такава беше осъществено успешно с помощта на Възложителя и 

експертите по проекта получиха официално писма с предоставена информация за 

състоянието на ранното образование в общината. Тази информация беше 

допълнително анализирана и сравнена с другите налични източници, описани по-

долу. Беше направено вторично проучване на ключови документи, пряко свързани 

със състоянието на ранното образование в община Луковит, както и с информация, 

отнасяща се до различни стратегически, статистически, нормативни и консултативни 

документи. Беше идентифицирана, намирана и използвана допълнителна 

статистическа информация от други източници – данни на НСИ и др. Всички налични 
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документи бяха каталогизирани и описани. Техния окончателен брой е 16, а пълният 

списък е, както следва: 

1)  Данни от НСИ и други легитимни 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) в Област 

Ловеч 

4) Мониторингов доклад за 2017г. за изпълнението на Националната 

стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) в 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)  Наредба 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) Регистър на общинските детски градини  

12) Данни, събрани с помощта на администрацията на Община Луковит 

чрез официално запитване – писмо от 03.10.2018. Отговор получен на 24.10.2018 

13) Програма за образователна интеграция на децата и учениците от 

етническите малцинства в община Луковит     

14) 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. 

15) Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците от община Луковит 2018 
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16) 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 

Данните от тях бяха сравнение и обобщени от гледна точка на динамиката 

през годините, релевантност и припокриване на идентични индикатори, актуално 

състояние. 

  

Дълбочинни интервюта с представители на заинтересованите страни и 

администрацията на Община Луковит (Дейност 1.1.) 

Проведените дълбочинни интервюта са съвкупно 4 на брой. Интервютата 

бяха организирани и договорени с помощта на Възложителя. Първоначално бяха 

договорени три дълбочинни интервюта, които се проведоха на 30.10.2018 в сградата 

на Община Луковит. За целите на интервютата беше изготвено ръководство за 

провеждане на интервютата, като за неговата консистентност беше използвана част 

от вече събраната информация посредством вторичния анализ на документи. В 

последствие беше договорено още едно интервю, което се осъществи на 05.12.2018. 

Всички проведени интервюта в последствие бяха транскрибирани и обобщени с цел 

пълноценно използване на споделената информация. Транскрипциите и 

последвалия анализ на казаното послужи за изготвянето доклада за тази дейност. 

Съвкупно профилите на интервюираните представители на заинтересованите страни 

са както следва: 

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

на Общински съвет Луковит 

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

20 години в общината. 

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

мандат 

o   Ръководител на звено, което обслужва счетоводно ДГ в общината, 

както и няколко училища, икономист, около 50. 

Двама от респондентите са мъже, две са жени. 

  

 

 

Полуструктурирано интервю за персонала на детските градини (Дейност 

1.2.) 

За целите на тази Дейност беше изготвена специална извадка, която да 

обхваща всички детски градини в рамките на общината. Критерии за изготвяне на 

извадката бяха брой на персонала във всяка детска градина, както и броят на децата. 

Извадката имаше квотен характер и обхващаше както педагогическия персонал, така 

и мениджърския и непедагогически персонал на детските градини. Беше изготвен 
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полустандартизиран въпросник, състоящ се от 25 въпроса. 6 от тези въпроси бяха 

отворени, един въпрос беше полу-отворен, а останалите 18 бяха затворени. 

Продължителността на едно персонализирано полустандартизирано интервю беше 

между 12 и 15 минути. По време на теренната фаза  бяха осъществени 51 ефективни 

полуструктурирани интервюта. Самата теренна работа беше организирана и 

осъществена в периода 21 ноември – 02 декември 2018 година. Всички въпросници 

бяха каталогизирани с уникален номер, Отговорите на отворените и полу-отворените 

въпроси бяха кодирани и класифицирани. На последно място всички въпросници 

бяха качени и обработени с помощта на SPSS. 

  

Анкетно проучване сред родителите на деца на възраст между 3 и 6 

години (Дейност 1.3.) 

За целите на дейността беше изготвена специална извадка, обхващаща 

всички детски градини в рамките на общината. Критерии за изготвяне на извадката 

бяха броят на децата, посещаващи детска градина. Извадката предполагаше 

провеждане на интервюта на входа/изхода на детската градина, когато родителите 

идват, за да вземат своите деца. Беше изготвена специална анкетната карта, 

състояща се от 30 въпроса с разнопорядков характер. 6 от тези въпроси бяха полу-

отворени, а останалите 24 бяха затворени. Анкетната карта беше разработена, 

базирайки се на опита Клуба на нестопанските организации в Търговище. 

Продължителността на едно персонализирано полустандартизирано интервю беше 

между 12 и 15 минути. Беше проведено пробно изследване и редакция на анкетната 

карта с цел прецизност на теренната част. Пробният терен показа някои слабости на 

първата анкетна карта, следователно беше направена редакция на инструмента. 

Финалната версия на въпросника беше с относително опростени формулировки. 

Теренната фаза осигури 101 ефективни интервюта. Периодът на теренната фаза беше 

21 ноември – 02 декември 2018 година. Всички анкетни карти бяха събрани, 

огледани логически, каталогизирани с уникален номер. Отговорите на полу-

отворените въпроси бяха типологизирани и кодирани. На последно място всички 

въпросници бяха качени и обработени с помощта на SPSS.    

  

Проучване на общественото мнение на 400 пълнолетни граждани на 

община Луковит (Дейност 1.4.) 

За целта беше изготвена специална извадка, обхващаща населените места 

в общината, където има функционираща детска градина. Извадката следваше 

стохастичната методиката на Киш със случайно генериран стартов адрес и 

определена стъпка (2) на подбор на респонденти в рамките на гнездото. Извадката 

предполагаше провеждане на интервюта лице-в-лице в дома на респондента, 

попаднал в стъпката по описаната методика за работа на терен. Извадката беше с 

общ обем от 400 ефективни интервюта. Беше изготвена анкетна карта - 
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стандартизиран въпросник, който се състоеше от 32 въпроса. 6 от тези въпроси бяха 

отворени, но предполагащи цифров отговор, беше използван един полу-отворен 

въпрос, а останалите 25 бяха затворени. Продължителността на едно интервю беше 

между 10 и 12 минути. В резултат на това бяха осъществени 400 ефективни 

интервюта. Периодът на теренната фаза е 12 – 26 декември 2018 година. В хода на 

теренната работа анкетьорите се сблъскаха с необичайно голям брой откази от 

участие поради слаб интерес към основната тематика. Затова близо две трети от 

съгласилите се респонденти са жени. Всички анкетни карти бяха събрани и бяха 

огледани логически. Бяха каталогизирани с уникален номер, отговорите на полу-

отворения въпрос бяха кодирани и класифицирани. На последно място всички 

въпросници бяха качени и обработени с помощта на SPSS. Поради големия 

относителен дял на жени в извадката, с цел по-голямо съответствие с реалните 

демографски пропорции, всички данни бяха претеглени по признака „пол на 

респондента“.  

  

 

 

III. Анализ на резултатите  

1. Общо състояние на района и на ранното образование в община 

Луковит  

 

Обобщеният анализът на общото състояние на ранното образование в 

община Луковит се базира на данните и анализите от всичките четири дейности в 

рамките на проекта.  

Логично е преди да се премине към задълбочен анализ  на сектора да се 

направи кратък преглед на общото демографско и социално развитие на общината.  

 

1.1. Общо състояние и развитие на община Луковит  

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

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

данни на НСИ, преброяване 2011 г./  – от 16 767 отговорили доброволно на въпроса 

за етническо самоопределение, 79,3% се самоопределят като етнически българи, 

16,5% се определят като роми, едва 3 на сто като етнически турци, а около 1% не се 
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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 от самоопределилите се като роми 

в рамките на областта (където апропо средният 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 в сравнение с останалите общини в област Ловеч, а и в 

страната като цяло.  

В същото време е важно да се направи уговорката, че цитираните данни са от 

2011 година, когато е направено последното национално преброяване. 

Интервюираните представители на администрацията са единодушни, че 

относителният дял на ромското население е фактически по-голям. Причините за това 

са основно две: факторът „самоопределяне“, при който запитаните сами дефинират 

своята етническа принадлежност, а оттук значителен дял роми се самоопределят 

като българи; на второ място това е демографският бум сред тази етническа група, 

който се отличава от раждаемостта сред българската част на населението.  

Детските градини в рамките на общината 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 област2. 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%. 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 

                                                           
2 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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аритметична оценка 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. Според анализираните данни, нетният коефициент на незаписване в 

детски градини за община Луковит3 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%.    

От проведените дълбочинни интервюта могат да се обобщят някои основни 

тези, визиращи общото развитие на общината.  

До голяма степен интервюираните представители на различни звена 

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

подплатени с 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 картина. 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-високата раждаемост на ромския етнос, в 

контраст с напускащите или нераждащи етнически българи. Според един от 

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“.  

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. 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, 

                                                           
3 Данните са от 2011 година.  
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през социални и културни различия, до споменаване на криминални и рецидивни 

казуси.  

Интересен аспект, засягащ развитието на общината като цяло, представляват 

оценките и нагласите на интервюираните пълнолетни жители на община Луковит 

(Дейност 1.4.).  

В общия случай в страната от над десетилетие преобладава мнението, че тя 

се развива в неправилна посока. На въпроса, накъде се развива България, 

национални представителни изследвания през последните години показват, че около 

22% отговарят „в правилна посока“, 18%  определят посоката като „неопределена“, а 

60% - като неправилна. Анализираното тук изследване показва, че това гледище е 

допълнително изместено в скептична посока: 13% смятат, че посоката е правилна,  

32%, че е неопределена, а 54%, че е неправилна. С други думи, почти двойно по-

малко са оптимистите, относно посоката на развитие на страната.   

Сравнявайки оценките за населеното място, в което живее респондента, 

виждаме, че общо в страната 30% са на мнение, че тяхното населено място се 

развива в правилна посока, докато в община Луковит този отговор дават 15%. Иначе 

казано, представата за положението в собствената община отговорът „в правилна“ е 

отново наполовина по-рядко срещан. 

Сред аналогични общини, 46% от хората определят бедността като най-чест 

личен проблем, а в община Луковит този дял е по-нисък - 38%. Нивото на 

безработица е проблем за 39% от хората, което е значително повече от обичайното 

за подобни общини – 25%. Очевидно в сферата на труда се крие основната причина 

за относително по-силния скептицизъм за условията за живот. 

По друг показател обаче, себеусещането на хората в общината е по-

позитивно – 32% от хората отговорят, че живеят „по-добре, в сравнение с хората 

около мен“. Освен това, хората в общината по-често усещат, че живеят по-добре, в 

сравнение с миналата година – 26%. Очакванията за близкото бъдеще също са 

относително добри -78% очакват да живеят догодина по-добре.  

В резюме, субективното преживяване на обстановката в собственото 

населено място се определя преди всичко от работните места и нивото на 

заплащане. Може да бъде допуснато, че общото оживление в икономиката в 

последните години или пък други фактори, са се отразили добре на оценката за 

условията на живот в общината. Личното себеусещане контрастира още повече в 

позитивна посока. Това може да се тълкува обаче и като потенциал за миграция. 

Която пък на свой ред води до по-резки социални контрасти, включително и 

подоходни и етнически разлики. Освен това, по-ниските доходи би следвало да се 



Окончателен доклад по Фаза I    
Проект „За Финансово достъпно ранно образование“ 

 
 14 

очаква да бъдат повече ценени безплатните или субсидирани социални функции на 

държавата (като централна или местна власт).  

 

1.2. Общо състояние на ранното образование в община Луковит  

Вторичният анализ на документи очертава няколко ясни тенденции и 

закономерности.  

По косвени данни (потвърдени и от интервюираните представители на 

общината на следващ етап в същата Дейност, 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. Ето защо 

настоящият анализ фокусира внимание и върху документи, които целят 

пълноценното включване на етническите роми в живота на общността, доколкото се 

приема, че финансовият достъп до ранно образование е обвързан с възможностите 

на домакинствата, а именно ромските домакинства са с по-ниски доходи, и в същото 

време сред тази група от населението се отчита завишен дял на деца, непосещаващи 

редовно или изобщо детска градина.  

Според „Стратегията на област Ловеч за интегриране на ромите (2012-

2020)“4. 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.“5.  

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

състоянието на ромската общност, са продължени в глава Образование. Изброяват се 

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 част от тях са 

насочени към ранното образование. 

В частта „Приоритети“ Стратегията описва вече формулирана цел, насочена 

към ранното образование, а именно „Осигуряване на адекватно и достъпно 
                                                           
4
 Стратегия на област Ловеч за интегриране на ромите (2012-2020)   

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

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=14160
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предучилищно образование на ромските деца в област Ловеч“6. Към тази цел са 

изброени и някои дейности. Тук ще бъде обърнато внимание само на две от тях:  

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

с цел подобряване на езиковите компетенции на ромските деца. Дейността, 

има своите предимства, ако има интерес към нея. Бърза справка в Регистъра 

на общинските детски градини7 показва, че такива дейности има само 

частично и то в една от всичките пет детски градини.  

 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. Тази конкретна дейност се прилага частично, 

доколкото има намаления на таксите съгласно местната наредба, но тя не 

води до цялостно отпадане на финансовите бариери.  

 

В същото време друга част от планираните дейности се реализират поетапно, 

което може да се оцени като напредък. 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 

20168 и за 20179 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.10 

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 ситуация11“. 

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

                                                           
6 Стратегия на област Ловеч за интегриране на ромите (2012-2020), стр. 26 
7 Регистър на общинските детски градини е достъпен тук: https://www.lukovit.bg/bg/registar-na-
obshtinskite-detski-gradini 
8 Годишният мониторингов доклад за 2016г. е достъпен тук: 
http://www.lovech.government.bg/inc/service/service.download.file.php?fid=1302  
9 Годишният мониторингов доклад за 2017г. е достъпен тук: 
http://oblastlovech.org/inc/service/service.download.file.php?fid=2052  
10 Годишен мониторингов доклад за 2016г., стр. 9 
11 Планът, актуализиран последно през 2018 година, е достъпен тук: 
https://www.lukovit.bg/uploads/posts/plan_romirev4-19092018.pdf  

https://www.lukovit.bg/bg/registar-na-obshtinskite-detski-gradini
https://www.lukovit.bg/bg/registar-na-obshtinskite-detski-gradini
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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към вече описаните за 2016 година. Това са програма „РОМАКТ“, „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. 

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%12.  

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“13.  

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.    

 

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.  

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 за първи път през 201314 година, като е съобразен и разработен в унисон с 

редица ключови национални, стратегически  документи, в това число и с 

анализираната по-горе Стратегия за интегриране на ромите. На следващ етап той е 

актуализиран през 201515 и 201816 година. В настоящия анализ се правят сравнения с 

                                                           
12 Годишен мониторингов доклад за 2017г., стр. 17. 
13 В доклада за 2016г. тази констатация е на стр. 25, а в доклада от 2017г. – на стр. 16.  
14 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 
15 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  

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
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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. 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. Това 

от една страна може да е продиктувано от липсата на по-актуални данни, но в същото 

време прави аналитичната част от плана нерелевантна.  

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 развитие“17. 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.   

                                                                                                                                                                                 
16 Планът, актуализиран последно през 2018 година, е достъпен тук: 
https://www.lukovit.bg/uploads/posts/plan_romirev4-19092018.pdf 
17 Планът, актуализиран през 2018 година, стр. 9. 

https://www.lukovit.bg/uploads/posts/plan_romirev4-19092018.pdf
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Може да се обобщи, че до голяма степен напредъкът през последните години 

се обуславя от реализирането на проект „Заедно“, който е успял да изсветли редица 

проблеми, както и от работата по програма „Ромакт“, която е довела до по-

интензивен контакт и включване на местното население от ромски произход.   

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 приложение18, 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“.   

 

Настоящият анализ обръща внимание и на Наредбата за условията и реда за 

записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските 

градини и училищата на територията на община Луковит19. Според чл. 6 

предучилищното образование е задължително за трета и четвърта група в детските 

градини. Това са децата между 5 и 7 години. 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 

предварително разговори, често като логическо противоречие се изтъква фактът, 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“20 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 (последната често наричана „такса храноден“). Важно е да се 

отбележи, че тези такси не са променяни през последните 10 години. Наредбата 

определя и различни постановки в случаите на повече от едно дете в домакинството, 

                                                           
18 Планът, актуализиран през 2018 година, стр. 37 и 38 
19 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  
20 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-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
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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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 години) 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 между 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).   

 

В рамките на конкретната Дейност 1.1., 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:  

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 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;  
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 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 градини21.  

 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 

детските градини. Други около 30 на сто от бюджета се осигурява от 

общината и от дофинансиране. Справката показва, че общите приходи 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.  

                                                           
21 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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От проведените дълбочинни интервюта могат да бъдат направени следните 

изводи за общото състояние на ранното образование в община Луковит.  

Говорейки за сектора на образованието и в частност ранното образование, 

настроението не се отличава съществено от тези, свързани с развитието на района 

като цяло.  

Много по-чести са споделянията, 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 

вътрешнообщностните 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. 

 

От проведените полуструктурирани интервюта с персонала на детските 

градини (Дейност 1.2.)  може също да бъде направен извод, пряко свързан със 

самите специалисти в общината, и по този начин индиректно – относно качеството на 

ранното образование.  

 

Стажът на интервюираните показва значителен опит в ранното и 

предучилищното образование в заведенията в общината. Според стажа, 

интервюираните служители се разпределят така: До 5 г. – 35%, между 6 и 10 – 24%, 

между 11 и 20 гг. – 22%, между 21 – 30 гг.- 12% и между 31 и 40 гг. – 8%. 

Образователното ниво на персонала е добро: 63% имат завършено висше 

образование, а 37% средно, което важи преди всичко за непедагогическия помощен 

персонал в детските градини.   
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2. Оценка на качеството и достъпа до ранно образование   

  

В Община Луковит доминира положителна оценка за ранното образование 

като дейност по принцип и като конкретни институции, предоставящи тази услуга. 

Сред пълнолетните жители на общината, 70% я определят като „много полезна“; 

сред родителите, които реално ползват тези услуги и затова имат пряк и актуален 

опит, като много полезна я определят дори повече - 85%. Нито един респондент не е 

избрал отговор от негативната част от скалата (донякъде или много вредно). 

Оценката на персонала на самите детски градини е сходно – според тях, средно 71% 

от децата усвояват необходимите навици и умения за успешно начало на 

образованието им в училище. 

 

Графика 1 

 

Освен това, 71% са на мнение, че посещението на детска градина е „много важно“ за 

успешно начало на образованието в училище, а 27%, че е „важно“. Само 1% смятат, 

че е маловажно. От тази гледна точка, всички изследвани съвкупности като цяло 

поставят акцент върху ранното образование, и за всички тях, без изключение, 

посещението на детска градина е значим процес.  

 

Добра е и оценката на населението за институциите на ранното образование 

в общината. Ако горните индикатори, показваха значението на този дял от 

образованието по принцип, то следващите данни демонстрират какви са конкретните 

оценки за сектора в рамките на общината. Мнението за качеството на работата на 

детските градини е в преобладаващия случай много добро. Всеки пети жител на 
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общината го оценява като отлично, 43% като много добро, всеки четвърти като 

добро.  

69% от пълнолетните респонденти смятат, че условията в тях се подобряват, а 

само 1%, че се влошават. 22% са на мнение, че не се променят особено. В този 

смисъл, тук съотношението е приблизително две към едно в полза на 

подобряващите се условия в детските градини.  

 

 

 
Графика 2 

 

Съществен параметър на качеството и условията по принцип е и 

подходящото и разнообразно хранене на децата. Две трети от запитаните 

родителите оценяват качеството на храната като отлично, а една четвърт като много 

добро. И тук високите оценки практически доминират.  

 

Процентните разпределения и при трите количествени теренни изследвания 

показват, че положителната нагласа на населението не е значимо повлияна от 

деленията по доходи, местоживеене, занятие, образование, етнос и основен език. 

Тъй като по тези признаци населението се отличава със значителни различия и 

вътрешно обособяване между роми и не-роми (а оттам и между типичните доходи, 

териториална концентрация, социални мрежи, език на общуване, субкултури), то е 

важно да се отбележи, че отношението към тази социална услуга се опира на една 

споделена от всички семейства ценност – грижата за детето. 

 

Затова и значението му за жителите прекрачва социалните граници, 

служейки  като изравнител на аспирациите,  шансовете, гражданското чувство. 

Изобщо, съдейки по резултатите от трите изследвания, главният мотив на хората, 
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които ползват услугите на детските градини не е законовото задължение или 

санкции, а убеждението, че образованието е полезно за собственото им дете. Това 

важи и за родители с по-ниски доходи. 

 

Ето защо причините за отпадане на деца от детските градини, а после и в 

първите класове, трябва да се търсят преди всичко в други фактори, а не в липсата на 

желание от страна на родителите, или в допускането, че ранното образование не е 

ценност за родителите или домакинствата. 

 

Официалните данни показват, че към момента капацитетът на детските 

градини не е съществена причина за незаписване на децата, тъй като не е запълнен 

(по различните набавени данни в рамките на Дейност 1.1., можем да говорим за 

около 90-92% от капацитета към момента, който се използва). Такъв проблем не е 

установен и в изследванията на общественото мнение. Трябва да се отбележи, че ако 

се постигне пълно покритие на подлежащите на ранно образование деца, би се 

наложило той да бъде разширен. Това е потвърдено изцяло и от едно от 

проведените дълбочинни интервюта в рамките на Дейност 1.1. 

  

Въпреки тези общи нагласи и съществуващото мнение за работата на 

детските градини, на базата на изследването на населението на Община Луковит 

може да се съди, че делът на необхванатите деца е между 9 и 24%, като истинският 

дял е по-вероятно близо до горната граница. (В контекста на интервю лице-в-лице 

част от респондентите неохотно признават, че детето им не посещава детска градина, 

което е важен детайл, даващ дори по-пълна картина на актуалното състояние в 

общината). Близко число се получава и от данните на Общинската администрация22. 

Споменатият по-горе интервал се базира на експертната оценка, която е резултат от 

предходните две изследвания на родителите (Дейност 1.3.) и пълнолетното 

население на общината (Дейност 1.4.). 

 

Съдейки по данните от изследването на населението (Дейност 1.4.), 

практически целият абсентизъм на живущите в общината е ограничен в рамките на 

ромското малцинство. Данните от изследването на широката общественост показват, 

че около едно от всеки четири ромски деца не посещава редовно детска градина. 

Имайки предвид факта, че делът на ромското население е значим, но без яснота за 

неговите измерение (от 16% според НСИ, до над 50% според дълбочинните 

интервюта), то горният извод до голяма степен повтаря изказаните допускания за 

дела на необхванатите от детските градини деца.   

  

                                                           
22 Виж Аналитичен доклад по  Дейност 1.1. Вторичен анализ на ранното образование в община 

Луковит, стр. 11. 
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3.    Фактори, влияещи на процеса на ранно образование  

  

Какви са най-важните фактори и препятствия пред предучилищното 

образование в детските градини в община Луковит? 

  

Помолени да посочат фактори, които влияят на възможността тяхното дете 

редовно да посещава детска градина, 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 на първо място излизат „организирането на интересни занимания“, 

„обзавеждането и играчките/пособията“, „индивидуалното отношение на 

педагозите“. Това, което прави тези заведения привлекателни за родителите, са, от 

една страна грижите, сравними с домашните, а от друга - учебно-възпитателни 

занятия, които родителите не могат да осигурят на същото ниво, каквото осигуряват 

педагогическите специалисти. 

Сред причините за нередовност на посещенията както родителите, така и 

служителите посочват приоритетно разболяванията сред децата. 

Както беше отбелязано по-горе, силата на мотивацията на родителите от 

всички социални прослойки и етнически групи е приблизително равна. Други 

фактори за неравните резултати могат да бъдат обособени в две групи:  

- нееднаквият успех още в хода на предучилищното образование, който 

демотивира част от родителите и  

- материалните препятствия. 

  

3.1.  Материални препятствия  

 

От изследването на родителите стигаме до среден всеобхватен разход, 

свързан с посещението на детската градина от около 77 лв. Той включва не само 

месечната и постоянната дневна такса, но също така и разходи за необходимия 

транспорт, налагащи се дрехи, заради посещението на детска градина, учебни 

пособия и помагала, специални курсове, екскурзии и т.н. (Средната величина е 

изтеглена нагоре с около 7 лв. заради доста по-големите разходи, които правят 

родителите от най-високата подоходна категория). В крайна сметка е важно да се 

отбележи, че по очевиден начин според данните от различните количествени 

изследвания, разходите за редовно посещение на детска градина не се изчерпват 

единствено до формалните такси, описани по-горе.   

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

от домакинството - около 300 лв. – навярно в типичния случай е умерено 

обременителен, но при най-ниските доходни групи (до 150 лв.) съставлява над 
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половината от издръжката на един човек на месец.  Именно при най-ниските 

подоходни групи до 200 лв. на човек на месец, незаписването достига 35%. 

 

 

 
Графика 3 

 

Близо една пета от населението на общината съобщават за доходи до 200 лв. 

на човек на месец (средно по-близо до 150). (Такива са доминиращите доходи при 

подгрупата на ромите, които говорят у дома главно на ромски език – нещо което 

само по себе си говори за капсулиране, ограничен социален капитал и висок риск от 

безработица). Този факт е достатъчен, за да се разбере, че всякакви допълнителни 

разходи за транспорт, за лекарства, за плащане на битова сметка, за връщане на заем 

и т.н. могат и често стават решаващи за спиране на детето от възможността да 

посещава детска градина. 

  

3.2.   Културно-езикови фактори за по-бавен напредък 

  

Възрастта между 3-6 години е етап на значително, в голяма степен решаващо 

развитие на навиците и нормите за поведение извън семейството, на езиковата 

компетентност, на психомоторните умения и знанията за света. Необходимо, макар и 

недостатъчно условие за успешно обучение, е децата да се чувстват комфортно. 

Решаващи за качеството на педагогическата дейност в ранна възраст са начална 

аклиматизация на детето към среда, съвсем различна от домашната и последващо 

оптимално включване в съвместните занятия. При това се налага чрез диференциран 

подход да се овладяват навреме неизбежните индивидуални отклонения, които 

пречат на по-нататъшния прогрес на децата. Три от най-показателните за 

протичането на учебно-възпитателния процес аспекти са делът на децата, които се 
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самозатварят и изолират от общуване, както и обратният случай – честотата на 

проявите на хиперактивност, нетърпение и негативни емоции.  

 

Опитът на професионално занимаващите се - персоналът на детските 

заведения) показва, че поне 83% от децата се чувстват спокойни и сигурни. Под 10-

15% от тях показват признаци на самоизолация. Като цяло до 25% имат прояви на 

негативни емоции и конфликти, което може да се очаква при деца в този период на 

растеж. Това показва, че като цяло атмосферата в учебните занятия е успешно 

управлявана и насочвана. 

Протичане на учебно-възпитателния процес в детските градини 
(Изследване на служители на детските градини в Община Луковит) 
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Какъв дял от децата в ДГ усвояват навици и 

умения, необходими за успешно начало на 

образованието в училище? 
.0 2.0 13.7 27.5 41.2 9.8 5.9 

Колко от децата се усещат спокойни и сигурни 

“като у дома си”? .0 .0 2.0 19.6 37.3 35.3 5.9 

Колко от децата странят от общуване и се държат 

свито? 
68.6 13.7 5.9 3.9 2.0 .0 5.9 

Каква част от децата се случва да влизат в 

конфликти? 
25.5 35.3 17.6 3.9 7.8 .0 9.8 

 

Таблица1 

 

 

Работата на персонала с деца от етническите малцинства поднася 

допълнителни предизвикателства, идващи от по-рудиментарното владеене от тях на 

езика, на който се работи в детската градина, както и от субкултурни различия. 

Данните от изследването сред педагозите (Дейност 1.2.) показват, че като цяло деца с 

ромска етническа принадлежност по-рядко странят от общуване, малко по-често 

влизат в конфликти, но преди всичко, доста по-трудно овладяват навици и умения, 

които са полезни за училище. Забавянето е по-голямо при дейности, в които 

употребата на език играе по-голяма роля (например ясното словесно изразяване, 

началните елементи на грамотност),  и незначително или никакво при дейности, 

свързани с физически игри и развитие на сръчности.  

  

Голяма роля в усвояването на езика играе домашната среда, от която идва 

детето. Данните от изследването на родителите показват, че близо половината (47%) 

родители на възпитаниците на детски градини са етнически роми. А от тях, около 
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половината съобщават, че у дома говорят с детето си предимно на ромски език. (В 

теренните си отчети анкетьорите отбелязват, че голяма част и от самите родители 

невинаги са разбирали въпросите и отговорите в анкетата и се е налагало да им 

бъдат разяснявани). Тъкмо при вторите, напредъкът в усвояването на български език  

в хода на обучението е значително по-слаб, отколкото при роми, които говорят у 

дома предимно на български. При първата група, само 2% са ограничени до пасивна 

употреба на езика, а при вторите делът е 27%. При първата, в 70% от случаите детето 

„много свиква“ с използването на български език, а при втората този процент е 52%. 

Активният би-лингвизъм у дома дава ефект, който се мултиплицира и в детската 

градина. Както и обратно, езиковата ограниченост се възпроизвежда и извън дома. 

 

 
Графика 4 

 

 

Изводът е, че специално при децата от малцинствата (на практика почти 

изцяло роми), овладяването на български език преди училище е не само важна 

крайна цел на ранното образование, но и необходимо средство за пълноценни 

занятия още в етапа на самото ранно образование. Причинно-следствените връзки в 

случая оформят кръг: по-бавното усвояване на езика ограничава напредъка в  

учебно-възпитателните занятия, а ограниченият напредък в занятията на свой ред 

забавя усвояването на езика. Този порочен кръг може да бъде превърнат в 

благотворен, ако още в началото, с ромските деца бъдат положени целенасочени 

педагогически усилия за „настигане“ на връстниците по степен на владеене на 

български език. Колкото по-рано става това, толкова по-голяма възвръщаемост може 

да се очаква във вид на намаление на отпадащите от ранното образование и 

училище. Процесът обаче е комплексен, тъй като нередовното посещение на детска 

градина също води до отслабено усвояване на лингвистични умения.  
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  3.3.  Комплексни фактори 

 

Важно е да се вземе предвид, че двата вида фактори – ниските доходи и 

неблагоприятната  социокултурна среда въздействат върху приблизително едни и 

същи деца и семейства. Сплитането и взаимното подсилване на тези фактори с 

висока вероятност води до по-бавен напредък в обучението и демотивира 

родителите. От тази гледна точка кумулативното натрупване на негативни факти, 

оказва съществено влияние върху образователния и социализиращ процес на децата.  

 

Данните от изследването на родителите (Дейност 1.3.) разкриват клъстер от 

неблагоприятни признаци за равен старт на децата. Налице е значителна група, в 

размер на около половината от ромското население, която показва признаци за 

капсулиране, самоизключване, изолация, която се възпроизвежда и в следващото 

поколение. Домашният език при тях е доминиращо ромски, за разлика от другата 

половина роми, които говорят у дома предимно на български. (За краткост ще 

наричаме едните “капсулирани”, а другите „българоговорящи“). Това говори, че и 

социалните и трудовите връзки са в значителна степен затворени в една ограничена 

общност. 

 

Тук ще бъдат изброени тези признаци в съпоставка с българите и 

„българоговорящите“ роми: 

 „Капсулираните” са най-силно представени в град Луковит, отново за 

разлика от двуезичните роми. В най-голяма концентрация са в района на 

кв. Изток (Този извод повтаря изцяло споделеното по време на 

дълбочинните интервюта в рамките на Дейност 1.1.); 

 Образователното ниво е отчетливо по-ниско, отколкото на другите роми. 

100% от тази категория, попаднали в извадката са с основно или по-ниско 

образование, докато при другите роми този дял е само 36%, а при 

българите е само 4%. Това говори за огромна по своите мащаби 

разтворила се образователна ножица, която следва тенденция на 

продължаващо разтваряне; 

 Доходите са много по-ниски. Средната величина е 169 лв. на човек от 

домакинството. При българоговорящите роми средният доход е 415 лв. 

на човек, а при българите е 490 лв. Разликата между „капсулираните“ 

роми и българите е близо 3 пъти, което в рамките на една община от този 

тип е съществена величина.  

 Сред тях 55% съобщават, че са безработни, докато при българоговорящите 

роми този процент е 23%, а при българите е 6%. Тук разликата между 

„капсулираните“ роми и българите в средните дялове според отговорите 

е близо 10 пъти.  
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 Средният брой деца на възраст 3-6 г. в домакинството е 1.86, докато при 

българоговорящите роми е 1.31, а при българите е 1.2. Това допълнително 

утежнява материалното им положение. 

 

Интересно е да се отбележи, че по повечето изследвани социални признаци, 

българоезичните роми се намират по-близо до българите, отколкото до 

“капсулираните” роми. Ето защо е логично да бъде обобщено, че материалните 

условия са значително по-обуславящи начина на живот, отколкото простата 

етническа принадлежност.  

 

Профил на домашната среда 
(според отговорите на родители с деца на възраст между 3 и 6 години) 

  Българи Роми 

      Домашен език 

  На 

български 

На 

ромски 

Какъв е приблизително средният месечен 

доход на член от Вашето домакинство? 

(интервали) 

До 150 лв 4.0 3.8 9.1 

150-200 лв 4.0 5.1 22.7 

200-250 лв 8.0 16.5 9.1 

250-350 лв 22.0 19.0 0.0 

350-500 лв 20.0 12.7 0.0 

500-750 лв 10.0 6.3 0.0 

750-1000 лв 4.0 2.5 0.0 

Над 1000 лв 10.0 6.3 0.0 

Без отговор 18.0 27.8 59.1 

Какво завършено образование притежавате? 

Висше 

 

 

42.0 26.6 0.0 

Средно 54.0 38.0 0.0 

Основно 4.0 26.6 31.8 

По-ниско от 

основното 
0.0 8.9 68.2 

Таблица2 

 

Както е отбелязано по-горе, данните говорят и за неблагоприятен ефект на 

„капсулацията“ върху предпоставките и напредъка на детето в образователно-

възпитателния процес: при тази категория 45% от родителите съобщават, че детето 

им „малко свиква“ с българския език, откакто ходи на детска градина. За сравнение, 

само 1% от „българоговорящите“ родители-роми дават същия отговор. На въпроса, 
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доколко владеят този език, в тази група 27% съобщават, че „разбират, но не говорят 

български“, докато при другите родители-роми само 1% дават същия отговор. 

 

Логично е да се допусне, че по-бавният напредък значително по-често 

действа обезсърчително върху родителите. 

 

Тази категория, значително по-често от останалите роми, още повече 

българи, се затрудняват от таксите. 46% от тях отговарят, че ги затруднява сериозно 

или почти не могат да плащат. Съответният дял „българоговорящите“ роми е само 

5%, при българите 4%. 

 

Каква е вашата оценка за „цената на един храноден в детската градина”: 

  

Българи 

Роми - с 

предимно 

бълг. език 

Роми, с 

предимно 

ром. език 

твърде висока е и не можем да я 

плащаме 
0.0 0.0 13.6 

затруднява ни сериозно 4.0 5.1 31.8 

затруднява ни до известна степен 22.0 26.6 31.8 

почти не представлява затруднение 26.0 30.4 9.1 

не ни затруднява 48.0 38.0 13.6 

Таблица 3 

  

Друг начин да се погледне на тези неблагоприятни фактори е, че все пак, 

признаците за напредък на децата на тази група са по-добри, отколкото са 

драстичните материални, комуникативни и социокултурни различия. 

Общодостъпното образование ги смекчава, а не ги увеличава. В случая данните се 

отнасят до родители, които все пак водят децата си на детска градина. 

Същевременно значително по-добрите показатели при „българоезичните“ роми 

подсказва за възможности за бързо развитие в рамките на 1-2 поколения. 

Следователно, не една отделна, а множество видове политики за повишаване на 

образователното, езиковото, трудовото ниво на хората със симптоми на общностно 

“капсулиране” общности биха дали значителни плодове във вид на образователен 

напредък на децата им, преминаване от редиците на безработните в тези на 
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посещаемостта на децата 

от общината в ДГ?  
(отговори на родители, чиито 

деца посещават детска градина) 

работещите (с ползи за икономиката и бюджетите за социални грижи и помощи), за 

възприемане на модели на живот, норми на общуване, по-близки до тези на 

мнозинството. 

  

4.  Нагласи спрямо финансовите параметри и наличните такси. 

Оценка на възможните промени.  

   

Трите количествени изследвания – на педагози в детските градини, родители 

и широката общественост – показват доминиращо в община Луковит мнение, че ако 

таксите за посещение отпаднат или бъдат намалени, то записванията на деца ще 

нараснат. Това ще се получи според 70% от пълнолетните жители на общината, 63% 

от родителите на деца, посещаващи детска градина и 51% от персонала на детските 

градини. На обратното мнение - че записванията няма да нараснат, са съответно 15% 

(общественост), 10% (родители) и 26% (персонал). Мнението е по-категорично при 

хората, които имат в семейството си дете във възрастовата група 3-6 гг. Сред тях 85% 

дават положителен отговор, което до голяма степен е разбираемо. Положително 

отговарят 72% от родителите-роми, които сега използват детска градина.   
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Графика 5 

 

Специално изследването на широката общественост постави въпросът така: 

Трябва ли да бъдат променени плащанията за посещение на детска градина в 

община Луковит? Отговорите са: “Да бъдат увеличени, за да бъде повишено 

качеството”, “Да бъдат намалени, за да бъдат по-достъпни”, “Да не бъдат 

променяни”. Т.е. изборът беше формулиран като избор между качество и достъп. 

Първия отговор избират едва 2% а втория - 77%. Красноречив е резултатът, че на този 

етап общественото мнение е склонно да заложи в много по-голяма степен на 

осигуряването на достъп до ранното образование.  

  

 

 
Графика 6 

 

Показателни са мненията на жителите на общината, относно това, кои 

разходи да бъдат намалени и за кои категории деца. Що се отнася до по-малките 

пера на семейния бюджет, като постоянната месечна такса от 7 лв. и разходите за 

учебни помагала, преобладава мнението, че те трябва да отпаднат изцяло. За по-

голямото – разходите за дневни такси („хранодни“) – намалението получава 

повече одобрение (62%), отколкото пълното отпадане (12%). По отношение на това, 

за кои категории да бъдат променени такси и други разходи, за 5-6- годишните, за 

които посещението е задължително, 48% подкрепят отпадане, а 25% намаление. За 

деца от семейства с ниски доходи, 51% подкрепят намаление, а 31% - пълно 
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(отговори на 400 пълнолетни жители на общината) 
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отпадане. Изброените по-конкретни реакции на няколко поставени варианта до 

голяма степен потвърждават, че преобладаваща част от пълнолетното население на 

общината (между 75 и 86 %) са склонни да подкрепят реформа, която да облекчи 

достъпа на децата до ранното образование и респективно да смекчи финансовата 

тежест за тази част от домакинствата. При това не става дума за априорно желание за 

„безплатни“ услуги, а за диференцирано мнение, отчитащо ситуацията в степента, в 

която обществеността я познава. 

  

  

 Когато се говори за образователни услуги, обикновено те се обсъждат в 

контекста на тяхното финансиране (и икономическо обезпечаване), оставяйки в сянка 

човешката, а в крайна сметка и дългосрочната икономическата „възвръщаемост“. 

Затова бе потърсено мнението на широката общественост и на родителите на деца 

между 3 и 6 години по въпроса, при какви източниците на средства за ранното 

образование то може да бъде направено максимално достъпно. Бяха предложени 

няколко основни опции: чрез финансиране от родителите, от общинския бюджет, от 

централния бюджет, от благотворителност, или че изобщо услугите не трябва да 

бъдат достъпни за всички. Нито един респондент в изследването на широката 

общественост и само един от родителите отхвърли изобщо необходимостта тази 

обществена функция да бъде общодостъпна. Преобладаващите отговори са, че 

трябва да се финансира „предимно от държавата“  (според 34% от населението и 51% 

от родителите) и „предимно от общината“ (39% и 41% съответно).  

 

 
Графика 7 

 

 

26.0 

39.6 

33.9 

0.4 

6.9 

41.6 

50.5 

1.0 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

предимно от родителите 

предимно от общината 

предимно от държавата 

предимно от дарения и 
благотворителност 

Как трябва да бъдат финансирани детските градини в общината, за 
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Жители на общината Родители на деца, посещаващи ДГ 
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Разликата между двете категории (родители и широка общественост) е най-

голяма при отговора „Предимно от родителите“. Въпреки че финансирането от 

неравни по материални възможности родители не може да направи една услуга 

еднакво достъпна, 26% от населението все пак избират този отговор. А сред самите 

родители го избират само 7%. Върху предпочитанието на този отговор се отразяват 

личният разполагаем доход на респондента и неговият социален статус. Той се среща 

относително по-често при хората със сравнително високи доходи (33%) и работещите 

служители (38%). При всички положения тежестта на отговорите пада върху по-

големия принос на институциите в процеса на финансиране на ранното 

образование. 

 

  

 

IV. Обобщени изводи и препоръки 

 

1. Ранното образование се радва на висока и хомогенна оценка сред 

гражданите на община Луковит. За голяма част от пълнолетните граждани на 

общината достъпът до ранно образование за всички деца в респективната 

възраст е припозната  и споделена ценност; 

2. Грижата за децата като ценност прекрачва границите на имуществени, 

статусни, професионални, възрастови и езикови групи; 

3. Много положително е и общественото мнението за детските заведения в 

общината и тенденциите към подобрение при тях. Това мнение се 

потвърждава от личния опит на хората с деца на съответната възраст, а не 

толкова е плод на спомени или предварителни и неинформирани нагласи. 

Дескриптивната информация на самите възпитатели, педагози и помощен 

персонал в детските градини по различни показатели също показва добро 

протичане на дейността и цялостната атмосфера в тях; 

4. Въпреки това поне 16% от децата в тази възраст (числото е по-близо до 24%) 

не ползват пълноценно услугите на детските градини. Високото число 

нередовни или изцяло непосещаващи детска градина поражда 

въпросителни за реалното покритие на образованието при малък, но 

устойчив дял от децата; 

5. Тъй като доброто развитие в предучилищна възраст в голяма степен 

предопределя резултатите и в училище, формалното образование остава 

една скрита величина, която не може да бъде обяснена само с официални 

статистически данни за броя учащи, броя рано отпаднали, броя завършили;   
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6. От всички проведени Дейности по проекта става ясно, че значителна част от 

населението, което изпитва трудности техните деца да посещават детска 

градина, са от етнически ромски произход; 

7. По преценка на персонала, който е пряко ангажиран с ранното образование, 

успеваемостта при децата от ромски произход е също добра, но е занижена. 

Това е проблем, доколкото важна цел на образованието в детските градини 

е да подготви напълно (или поне задоволително) и в равна степен децата за 

добър старт в училищното образование; 

8. Факторите за успех са взаимообвързани: 

 редовните посещения, участието в дейностите в средата на други 

деца, подпомагат усвояването на българския език и социализиращите 

процеси на самите деца, 

 нарастващата езикова компетентност съдейства за изпълнение на 

задачите, поставяни от педагозите, развитието на практики и 

навиците, необходими в учебната среда и взаимната мотивация 

между децата чрез механизмите на взаимодействието и 

подражанието. 

9. Между мерките, които възпитателите и останалият персонал посочват за 

възможно подобрение на работата на първо място стоят: 1. Реализиране на 

по-редовното посещение и 2. прилагане на специализирани методи за 

първоначално преодоляване на езиковата бариера при децата с майчин 

език, който не е български; 

10. Социалното профилиране на населението и родителите установи 

максимално струпване на неблагоприятни за образованието предпоставки 

при един и същ  ограничен кръг от населението. Това са 37-57% от децата от 

ромския етнос, чиито семейства преживяват процес на социална капсулация 

(виж подробно описание в точка „В.  Комплексни фактори“). Семействата им 

се отличават рязко с по-ниски доходи, образование, заетост от ромите, които 

ползват и владеят български език. (Същевременно неблагоприятните белези 

са много по-слаби при другата половина роми, владеещи български език). 

Децата от тези семейства по-бавно напредват в детската градина поради 

рядката употреба на български език в домашна среда и по-резки контрасти в 

нормите и културните особености, в сравнение с  връстниците; 

11. Периодичното непосещаване само по себе си повдига вторично 

предизвикателство, децата бързо да настигнат останалите в усвояването на 

втори език и уменията, които се научават в детската градина. Тъй като този 

проблем води до по-често обезсърчаване и демотивиране, а оттам и до 

отпадане от ранното образование или от училище, в крайна сметка, ако не се 

подходи специално към тях, капсулирането и изолацията се засилват.  Тъкмо 

при тази категория, таксите и другите съпровождащи разходи са много по-
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осезаема преграда - въпреки почти същата степен на желание на 

семействата им децата да се развиват. Затова факторът, върху който може с 

управленски (административни) мерки най-силно да бъде  повлияно за 

подобрение на резултатите, е редовността на посещенията. Това може 

отчасти да стане чрез пряка работа на педагози, НПО, общински служители с 

родителите, но най-вече чрез понижение или премахване на таксите, които 

издигат осезаема имуществена бариера пред нискодоходните групи;  

12. Значим факт е, че близо половината от запитаните пълнолетни жители на 

общината са на мнение, че всички такси и плащания следва да отпаднат 

изцяло за децата на 5 и 6 години, които са задължени да посещават детско 

заведение и са в предучилищна възраст. Всеки четвърти пък е за намаление 

на тези плащания. Общият дял е близо 75%, подкрепящи намалението или 

пълното отпадане на плащанията за деца на 5 и 6 години;  

13. Премахването или намаляването на разходите за родителите на деца в 

детските градини може да срещне значителна обществена подкрепа. 

Сумарно около 85 на сто от пълнолетните граждани декларират своята 

подкрепа за реформа, която би довела до намаляване или отпадане на 

таксите за посещение на детска градина за деца, произхождащи от 

семейства с ниски доходи; 

14. Забелязват се признаци на противопоставяне на етническа основа, което 

влияе негативно върху иначе хуманната нагласа за подпомагане на особено 

нуждаещите се, включително и що се отнася до сектора на ранното 

образование. Оставено да се развива стихийно, има опасност то да се 

задълбочи и да засегне значителен процент роми, които не са засегнати от 

капсулация; 

15. Намалението на разходите за родителите, свързани с посещението на детска 

градина би било посрещнато добре, стига да не бъде рамкирано като 

действие „за сметка“ на други приоритети в местния бюджет 

16. 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; 

17. 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. 
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V. Приложения  

1. Приложение 1 - табличен отчет от Дейност 1.2 

2. Приложение 2 - табличен отчет от Дейност 1.3 

3. Приложение 3 - табличен отчет от Дейност 1.4 


