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Механизъм, инструментариум и методика за граждански
мониторинг за установяване съответствието на съществуващата
практика в детските заведения от различен тип с изискванията за
качество, съгласно Рамката за качество на образованието и
грижите в ранна детска възраст, Област I – „Достъп до качествени
услуги за образование и грижи в ранна детска възраст за всички
деца” и провеждане на изследване за практическото им
приложение
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І. ВЪВЕДЕНИЕ
Разработването на механизми, инструментариум и методика за граждански
мониторинг върху действията и политиките, провеждани от държавата в областта
на ранното детско развитие чрез провеждане на теренно изследване, се извършва
като една от ключовите дейности по проект „Практиката и нормативната база за
ранно детско развитие в Република България в контекста на „Препоръка на Съвета
на ЕС за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска
възраст“. Проектът се осъществява с финансовата помощ на Оперативна програма
„Добро управление“, по приоритетна ос „Ефективно и професионално управление
в партньорство с гражданското общество и бизнеса”. Наименованието на
процедурата е Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране,
изпълнение и мониторинг на политики и законодателство, с код BG05SFOP0012.009.
Проектът се изпълнява от Фондация „Институт за устойчиво развитие на правото“ в
партньорство с Фондация „За Нашите Деца“ за срок от 15 месеца.
Неговата основна цел е увеличаване на гражданското участие в процеса на
формиране и контрол на изпълнението на политики и законодателство за ранно
детско развитие.
Методиката за граждански мониторинг, разработените механизми и
инструментариум са апробирани чрез провеждането на теренно изследване,
заложено по Дейност 3 от проекта „Наличност и достъп до качествени услуги за
образование и грижи в ранната детска възраст за всички деца, в съответствие с
насоките от Рамката за качество на услугите за ОГРДВ“, която се изпълнява от
партньора по проекта Фондация „За Нашите Деца“.
Включването на гражданите във вземането на общественозначими решения и в
мониторинга на изпълнението на свързаните с тях политики, насочени към
създаването на възможности и условия за подкрепа на децата и техните семейства
на местно нива, спомага за повишаване на доверието им в системата и гарантира
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по-добро реализиране на политиките, предвид факта, че същите са били
съобразени с изразеното от тях мнение и формулирани с тяхно участие.
Тази тема е особено актуална в контекста на приетата на 22.05.2019 г. Препоръка
на Съвета на Европейския съюз за висококачествени системи за образование и
грижи в ранна детска възраст (2019/C 189/02)1, както и с оглед на създадените
обществени настроения и страхове сред някои родители, свързани с
разработването на политики за децата и тяхното участие в този процес.
Като се ръководим от насоките в препоръката на Съвета на Европейския съюз към
държавите членки „Да насърчат прозрачно и последователно наблюдение и оценка
на услугите за образование и грижи в ранна детска възраст на подходящите нива с
оглед на разработването и прилагането на политики“2, проведохме
експериментално изследване за степента на съответствие на практиките в няколко
детски заведения за образование и грижа в ранна възраст, намиращи се в различни
типове населени места. Целта на това проучване е въз основа на разработената и
апробирана методика и инструментариум да бъде предложен механизъм за
граждански мониторинг върху действията и политиките, провеждани от държавата
в областта на РДР, свързани с осигуряване на налични и достъпни услуги за
образование и грижа в ранна възраст за всички деца.

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МЕХАНИЗМА
Разработването на механизъм за гражданско участие и мониторинг на планирането,
изпълнението и развитието на политиките за ОГРДВ е свързано с необходимостта от
периодично наблюдение на различните нива на публичните политики за образование
и грижа в ранна детска възраст на всеки един етап от тяхната подготовка, реализация
и отчитане.
Целта на разработения механизъм за гражданско участие и мониторинг е да се
коригират отклоненията от поставените задачи, като по този начин се подобри
изпълнението на дейностите и се улесни по-нататъшното осъществяване на
политиката за ОГРДВ. Разработеният механизъм за мониторинг като рутинно
събиране и анализ на информация позволява проследяване на напредъка и
проверка на съответствието на практиките в процеса на реализиране на политиките
1

C 189/10 BG Официален вестник на Европейския съюз, 5.6.2019 г.
Официален вестник на Европейския съюз, 5.6.2019 г., ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА, от 22 май 2019 година за
висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст (2019/C 189/02).
2
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за образование и грижа в ранна детска възраст с установени европейски и
национални стандарти. Резултатите от мониторинга имат за цел да подпомогнат
управленския процес по отношение на осъществяването на контрол и вземане на
управленски решения за действия във връзка с планирането, реализацията и
актуализирането им в съответствие с Рамката за качество на ОГРДВ като инструмент
за управление, чиято цел е да даде насоки за разработването и поддържането на
системи за образование и грижи в ранна детска възраст.
С прилагането на методиката и инструментариума на предложения мониторингов
процес целим също така да се подпомогне разбирането и идентифицирането на
необходимите промени, към които да се адаптират политиките както на местно, така
и на национално ниво, за да се осигури постигане на планираните цели.
Тъй като принципал на заведенията за образование и грижа в ранна детска възраст,
каквито в България са детските ясли и детските градини, е общината на чиято
територия се намират, процесите на включване в планирането, гражданския
мониторинг и оценката на местно ниво най-ефективно и ползотворно могат да
стимулират активното ангажиране и сътрудничество между всички заинтересовани
страни. Също така всеки, загрижен за развитието на качеството, може да допринесе
за подобряване на практиките за наблюдение и оценка и да се възползва от тях.
Провеждането на теренно изследване, с което се апробира предложения
механизъм за гражданско участие и мониторинг, е заложено по Дейност 3 от
проекта „Наличност и достъп до качествени услуги за образование и грижи в
ранната детска възраст за всички деца, в съответствие с насоките от Рамката за
качество на услугите за ОГРДВ“, която се изпълнява от партньора по проекта
Фондация „За Нашите Деца“.
Темата за ранното детско развитие като фундаментална е в полезрението и
центъра на работата на Фондация „За Нашите Деца“ от самото й създаване. Чрез
разработения в рамките на дейността по проекта инструмент за гражданско участие
и мониторинг разбираме как да подобрим собствената си работа. Разработеният
механизъм за участие на гражданите в мониторинговия процес осигурява
възможност за привеждане в действие на политики, базирани на данни и
доказателства, за извеждането на изводи и препоръки за политики и конкретни
действия от страна на националните и общинските органи, както и на самите детски
заведения.
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Този механизъм може да бъде въведен като инструмент и част от системата за
качество на заведенията за образование и грижа в периода на ранната детска
възраст.

2. ОБХВАТ
Разработеният механизъм за гражданско участие и мониторинг на изпълнението на
местната политика на общинско ниво дава възможност за наблюдение и отчитане
на съответствието на политиките и практиките в заведенията за деца в ранна
детска възраст с критериите, заложени в рамката за качество на ОГРД.
Системата от индикатори съответства на основните критерии по Рамката за
качество и са разработени по начин, който дава възможност както да бъде
направена самооценка от общината и от самите детски заведения, така и да бъде
извършвано наблюдение от граждански организации, обединения, сдружения като
НПО, местни инициативни комитети и други заинтересовани субекти.
Препоръчително е на всеки две години конкретните индикатори и въпроси да се
подлагат на преглед и оценка. В случай на промени в нормативната база, свързани
с работата на българските общини, както и при промени в програмите и регламента
за функционирането и дейността на детските ясли и детските градини, а също при
промени в практиките и политиките на общините, тези изменения би следвало да
намерят
отражение
при
преразглеждане
и
редактиране
на
индикаторите/въпросите, а при необходимост и във формулирането им и да бъдат
добавени нови.

ІІ. СТРУКТУРА НА МЕХАНИЗМА
1. Методология
Мониторингът се провежда по методология, която операционализира основните
въпроси, свързани с познаването и прилагането на критериите за наличност
и достъпност на услугите за ОГРДВ:
1. Познава ли се, как се разбира, как се прилага рамката за качество на ОГРДВ,
има ли разбиране за необходимостта от прилагането й в практиката от
професионалистите в детските заведения?
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2. В каква степен политиките и практиките на институциите и заведенията за
ОГРВД са в съответствие с критериите за осигуряване на достъп до качествени
услуги за образование и грижи в ранна детска възраст за всички деца?
Предмет на мониторинга е практическото приложение в детски заведения от
различен тип ‒ детски ясли и детски градини, на посочените в рамката за качество
на ОГРДВ основни позиции, отнасящи се до тази област.
Целта на провеждането на мониторинга е да се установи дали се покриват и в
каква степен всички критерии за качество от съответната област ‒ налични и
достъпни качествени услуги за образование и грижи в ранна детска възраст за
всички деца, с особено внимание към най-уязвимите.
Данните и информацията, необходими за да се изготви анализ на съответствието
и фактическото състояние на услугите за ОГРДВ по отношение на достъпа, са
свързани с осигуряването на достъп – с фокус увреждане; с фокус финансови
параметри; с фокус наличност; с фокус дискриминиране по признак.
Периодичното наблюдение включва няколко основни характеристики, с които се
осигурява високо качество на услугите в съответствие с установените в практиката
и заложените в първата област на Европейската рамка за качество на ОГРДВ,
свързана с обезпечаването и достъпа до услуги. Мониторингът разглежда
съответствието на услугите според критериите в първата област от рамката за
качество, свързана с тяхната наличност и достъпност за всички семейства и
техните деца, като се обръща внимание на уязвимите деца и семейства, през
следните измерения на наличността и достъпа:
● Оценяването на нуждите и планирането на капацитета и вида на услуги за
ОГРДВ.
● Улесняването на достъпа за домакинства с ниски доходи.
● Гарантирането на приема и адаптацията на всички деца – здрави деца, деца
със специални потребности и деца от малцинствени групи.
● Осъществяване на подкрепа на двуезичните деца.
● Предвидени мерки за улесняване на плавния преход от домашната среда
към детското заведение и насърчаване на активното участие на родителите.
● Наличие на целенасочени инициативи за установяване на контакт и
развитието на качествени отношения със семействата, особено с родители
9
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и със семейства в неравностойно положение или с малцинствен и мигрантски
произход.
Процесът на мониторинг на достъпа до качествени услуги за образование и грижи
в ранна детска възраст за всички деца обхваща всички посочени в рамката за
качество основни позиции, които се отнасят се до тази област:
1. Услуги, които са налични и достъпни за всички семейства и техните деца.


Как се оценяват нуждите и се планира капацитетът, има ли данни за
населението и проведени ли са проучвания сред родители относно
търсенето на места в заведения, предоставящи образование и грижи в ранна
детска възраст?



Адаптирани ли са таксите за образование и грижи в ранна детска възраст, за
да се улесни достъпът и за домакинства с ниски доходи?



Въведено ли е гъвкаво работно време на детските заведения и има ли други
улеснения?



Равномерно ли е разпределението на детските заведения в градските и
селските райони, в по-заможните и бедните квартали и области и може ли да
се увеличи достъпът?

2. Услуги, които насърчават участието, засилват социалното приобщаване и
приветстват многообразието.


Налични ли са детски заведения с високо качество и на достъпна цена в
кварталите, в които живеят бедни семейства, етнически малцинства или
семейства от мигрантски произход?



Наема ли се персонал от маргинализирани групи, мигрантски общности или
малцинства?



Как се гарантира подходящо постоянно професионално развитие на
персонала, за да се гарантира приема на деца със специални потребности и
деца от малцинствени групи?



Как се осъществява подкрепа на двуезичните деца ‒ добри практики за
работа със семействата?
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Предвидени ли са мерки за улесняване на плавния преход от домашната
среда към детското заведение и насърчаване на активното участие на
родителите чрез организиране на конкретни инициативи?



Наличие на целенасочени инициативи за установяване на контакт със
семействата, особено с жените и със семействата в неравностойно
положение или с малцинствен и мигрантски произход?

2. Дизайн и инструментариум за провеждане на
мониторинга
Използването на различни методи в процеса на мониториране цели задълбочено и
многостранно проучване на фактическото състояние на разработените политики и
практики за ОГРДВ в България и съответствието им със заложените в европейската
рамка за качество критериите от Област 1 ‒ Достъп до качествени услуги за
образование и грижи в ранна детска възраст за всички деца.
Провеждането на мониторинг с инструментариум, включващ качествени и
количествени изследователски методи, позволява задълбочено и многостранно
проучване на фактическото състояние на разработените политики и практики за
ОГРДВ на общинско ниво в България и съответствието им с критериите от област
на Рамката за качество.
Теренното периодично мониториране се провежда с количествени и качествени
методи ‒ структурирани задълбочени интервюта с директори и експерти в общини,
както и с осъществяващите методическо ръководство и контрол структури на
областно ниво като РУО и РЗИ; анкетно проучване на мнението на родители, както
и анкетно проучване на мнението на персонала, работещ в тези детски заведения.
Целевите групи, които влизат в обхвата на провеждания мониторинг, включват
представители на структури на държавната администрация от общините, които
разработват политиките и отговарят за функционирането на заведения за ОГРДВ,
представители на структурите за методическо ръководство и контрол на областно
ниво, професионалисти, работещи с деца в ранна възраст в детските ясли и
детските градини, родители на деца, които ги посещават, и на деца, които не
посещават заведения за образование и грижа в ранна детска възраст.
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3. ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД
Мониторинговият доклад (докладът от извършения граждански мониторинг) се
изготвя на база информацията и данните, обработени с подходящите методи, в
които се включва описателен и сравнителен анализ. Съдържанието на доклада
следва да включва:
І. Въведение
ІІ. Методика
ІІІ. Изложение
1. Услуги, които са налични и достъпни за всички семейства и техните деца.
2. Услуги, които насърчават участието, засилват социалното приобщаване и
приветстват многообразието.
ІV. Заключения
V. Препоръки
Разработената и апробирана в практиката методология е подходяща да се прилага
както от общинската администрация, така и от неправителствени организации и
консултантски екипи, което допринася за гарантирането на безпристрастност на
оценката, прозрачност и публичност.
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Наличност и достъп до качествени услуги за образование и грижи
в ранната детска възраст за всички деца в съответствие с
насоките от Рамката за качество на услугите за ОГРДВ
Анализ на данни от теренно изследване
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Доклад
ВЪВЕДЕНИЕ

Кратък преглед на политиките и практиките за образование
и грижи в ранна детска възраст в ЕС и България
През последното десетилетие въпросът за качеството на образованието и грижите
в ранна детска възраст (ОГРДВ) все повече привлича вниманието на научните
среди и изследователите, на разработващите политиките и практически
прилагащите педагогическите практики като предизвиква дебати както на равнище
Европейски съюз (ЕС), така и на национално равнище. Все по-ясно става, че
включването във висококачествени услуги за ОГРДВ подобрява живота на малките
деца и техните семейства, като фокусът се измества от количество – повече услуги
и по-пълен обхват на децата с цел подобряване на баланса между професионалния
и личния живот на родителите ‒ към качество ‒ насърчаване на образователните
успехи и социалното приобщаване чрез предоставяне на качествени услуги, които
развиват цялостно децата.
Разбирането за същността на образованието и грижата в ранна детска възраст е
свързано с определянето и приемането на значението и основополагащата
природа на цялостното ранно детско развитие както в научните и приложните
теории, така и в политиките и в практиките на европейско и национално ниво.
Позициите на Европейския съюз (ЕС) и неговите органи в сферата на ОГРДВ,
изразени чрез различни документи – съобщения, становища, препоръки и т.н.,
бележат определена промяна и еволюция през годините, по отношение на
политиките и интервенциите в тази област и това се отбелязва и отчита и от самата
Европейска комисия (ЕК). В съобщението от 2011 г. ЕК посочва, че с цел да се даде
възможност на повече родители и най-вече на майките да излязат на пазара на
труда, по-голямата част от действията на равнище ЕС са били насочени към
увеличаване на местата в детските заведения и в структурите за предучилищно
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образование, като се обръща внимание на количествения обхват на децата.3 Тази
посока е била приета и очертана според така наречените „цели от Барселона“,
когато през 2002 г. на заседанието си в Барселона Европейският съвет4 подчертава
значимостта на грижите и образованието в ранна детска възраст като важен
инструмент за справяне със социалните неравенства и постигане на устойчив и
приобщаващ растеж в Европа. Определят се две основни цели, които държавите
членки се споразумяват да постигнат, а именно ‒ достъп до услуги на най-малко
90% от децата на възраст между 3 години и възрастта за задължително училищно
образование и най-малко 33% от децата под 3 години.
В друг документ с политически и стратегически характер, приет през 2010 г.,
Стратегия на ЕС „Европа 2020“5, също изрично се посочва, че висококачественото
образование и грижи в ранна детска възраст може да има сериозен принос за
постигането на две от целите в стратегията. Това са намаляване на дяла на
преждевременно напускащите училище под 10% и избавяне на поне 20 милиона
души от застрашаващата ги бедност и социално изключване. В него е заложена
идеята, че от насърчаването на ранното детско развитие има не само ползи за
самото дете и за семейството, но има силни икономически, социални и
образователни ползи, като се започне от допринасяне за създаването на
квалифицирана работна сила, премине се през подкрепа за по-добър баланс между
работата и личния живот, и се стигне до решаващата им роля в прекъсването на
цикъла на неравностойното положение, успешното обучение през целия живот,
социалната интеграция, личностното развитие и по-късно пригодността за заетост.
Публикуваното предложение за ключови принципи на рамка за качество на ОГРДВ6
през 2014 г. се явява първото становище на европейски експерти от 25 държави
относно качеството на образованието и грижите в ранна детска възраст и служи
като катализатор на промените в политиките в тази област. В него са изложени
позиции, които се основават на измеренията в пет области на ОГРДВ: достъп;
персонал; учебна програма; наблюдение и оценка; и управление и финансиране.
Европейска комисия, Брюксел, 17.2.2011, COM (2011) 66 окончателен, Съобщение на Комисията,
Образование и грижа в ранна детска възраст: да осигурим за всички деца най-добрия старт в живота за
утрешния свят.
4 Заключения на председателството, Европейски съвет от Барселона, 15‒16 март 2002 г.
5 Стратегията на ЕС „Европа 2020“за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж бе предложена от
Европейската комисия през март 2010 г. и одобрена от държавните и правителствените ръководители на
страните от ЕС през юни 2010 г.
6
Предложение за ключови принципи на Рамката за качество на образованието и грижите в ранна детска
възраст (2014 г.) ‒ доклад на работната група по въпросите на образованието и грижите в ранна детска възраст
под егидата на Европейската комисия
3
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Формулираните в него общо десет позиции се отнасят до конкретни определени
елементи в тези пет области, пряко свързани с повишаването на качеството на
образованието и грижите в ранна детска възраст. Налице е споразумение относно
условията, необходими за подобряване на образователните практики и грижите в
рамките на услугите в ранна детска възраст и в системата за ОГРДВ.
Предложението за ключовите принципи на Рамката за качество на образованието
и грижите в ранна детска възраст (EU ECEC QF), разработено от Тематичната
работна група по въпросите на ОГРДВ (2012‒2014 г.) под егидата на Европейската
комисия, е ключов документ, формализиращ постигнатия консенсус между
политическите
лидери,
изследователите,
образователните
експерти,
професионалните асоциации и НПО-тата, действащи в тази сфера. Документът
представя споделена визия за ОГРДВ, където грижите и образованието през
ранните години се разглеждат като неделими, и по този начин ясно очертава
ценностите и разбиранията, които съставляват стълбовете на висококачественото
обезпечаване на ОГРДВ.
Рамката за качество се основава на визията за общество, в което семейства,
общности и специалисти работят заедно, за да се даде възможност на всяко дете
да разгърне пълния си потенциал. Чрез нея се постига споделено разбиране у
всички тях, че преживяванията в първите месеци и години от живота са от
решаващо значение за разгръщането на този потенциал, тъй като те изграждат
основите на развитието и ученето на детето през целия живот. За децата под
тригодишна възраст тези преживявания са резултат от това как обществото ги
подкрепя, как ги зачита и реагира на тях, как се оценява правото им да получават
качествени преживявания. С разбирането, че за реализирането на тази визия е
необходимо включване на цялата общност, по отношение на всички деца в ранна
възраст, Рамката за качество насърчава диалога по въпроса какво представляват
качествените услуги и преживявания, които най-добре подпомагат децата да
разгърнат своя потенциал. Документът е разпространен в много държави от местни
заинтересовани страни, ангажирани с инициативи за отстояване на политики,
научни изследвания и обучение в прилагането ѝ. В някои страни Рамката изиграва
ролята на мощен катализатор на промяна, подпомагайки процесите на консултация
относно политиките, които служат като основа на съществуващите процеси на
реформи в ранното детско развитие.
С приемането на Препоръка за изграждане на висококачествени системи за
образование и грижа в ранна детска възраст (ОГРДВ) от Съвета на Европейския
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съюз (СЕС) през май 20197 г. се слага началото на системната работа на страните
‒ членки на Съюза, по преследване не само на количествени цели за обхват на
децата в услуги за ОГРДВ, но и постигане на качествени цели, така че
националните политики да допринесат за хармонично развитие в първите години
от живота на всяко дете и по този начин да инвестират в човешкия капитал за
постигане на целите на Европейския съюз за следващите десетилетия. Основна
цел на приетата препоръка е да се установи общоевропейско разбиране за
качество на образованието и грижите в ранна детска възраст. В нея се набелязват
възможните действия, които правителствата могат да разгледат за предприемане,
в зависимост от конкретните обстоятелства във всяка държава. Препоръката е
насочена и към родители, включително социални партньори и организации на
гражданското общество, както и изследователи, които полагат усилия за
подобряване на сектора, което е продиктувано от разбирането, че развитието на
децата зависи от работата на всички тези елементи на една цялостна система, в
която децата следва да се развиват.
По този начин, чрез набелязването на възможните действия за прилагане на
Рамката за качество на образованието и грижите в ранна детска възраст, се
утвърждава необходимостта от единно и споделено разбиране от всички тези
заинтересовани страни, че висококачествените грижи и образование могат да
положат основите за успех на по-късен етап от живота по отношение на
образованието, благополучието, пригодността за заетост и социалната интеграция.
Поради тази причина всички действия за прилагане на Рамката за качество
представляват ефективна и ефикасна инвестиция в образованието и обучението, с
особена важност за децата от семейства в неравностойно положение. Този подход
към образованието и грижата на детето в периода на неговото ранно детство се
основава и на правата на децата и нужните действия за гарантирането им за всяко
дете, без значение степен на развитие, етнос, пол, раса или други признаци.
При прегледа на прилагането на политиките за образование и грижа в ранна детска
възраст е важно да се отчете разликата между понятията „ранно детско развитие“
(РДР) и „образование и грижа в ранна детска възраст“ (ОГРДВ), тъй като често те
се приемат като идентични. В най-бурния период от човешкия живот ‒ ранната
детска възраст, в процеса на растеж и развитие, се извършват най-значимите и
7

Официален вестник на Европейския съюз, 5.6.2019 г., ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА, от 22 май 2019 година
за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст (2019/C 189/02).
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основополагащи промени в структурирането и функционирането на организма на
детето, на неговия мироглед и личност. Именно тези промени, в този период от
житейския цикъл, бележат ранното детско развитие като сложен процес, който се
оформя от непрекъснатите взаимодействия между гените на индивида, околната
среда и ранните преживявания на детето. Това развитие става в определен
контекст и среда, в която се очертават няколко ключови елемента, обособени като
отделни области или сфери на въздействие, очертани в Рамката за пълноценна
грижа, разработена от УНИЦЕФ, Световната здравна организация и Световната
банка.8
Рамката за пълноценна грижа става стимул за фокусирането на националните
политики към ранното детско развитие като грижа, която насърчава холистичното
развитие и допринася за гарантиране правата на децата в ранната възраст. Петте
елемента, включени в тази рамка, са обобщени в концепция, която учените наричат
„развиваща грижа“ (The Lancet, 2016), и са определени като ключови за
пълноценното ранно детско развитие.9 Тези пет елемента са свързани с
въздействието върху и от следните сфери на обществените политики: здраве
(майчино и детско здраве, вкл. преди и по време на бременността и в ранната
детска възраст); хранене (преди и по време на бременността, кърмене,
здравословно хранене в детската възраст); ранно учене (предучилищно
образование и учене през първите години); сигурност и безопасност (социална
закрила и подпомагане, закрила на детето); отзивчиви родителски грижи (позитивно
родителство, стимулиране, пълноценно взаимодействие с грижовен възрастен). В
цялостната политика за ранно детско развитие политиките за ОГРДВ са един от
основните и важни елементи, поради тяхната свързаност и взаимовръзката им с
всички останали сфери на политиките и живота, и в личностен и в обществен план.
Така разработената концепция за пълноценно развитие в ранна детска възраст
показва значимостта и връзката на ОГРДВ с всички останали области и
необходимостта от интегриран, цялостен и холистичен подход, като се сновава на
научните изследвания, които доказват, че развитието на детето в ранна възраст не

8

Вж. World Health Organization, United Nations Children’s Fund, World Bank Group. Nurturing Care for Early
Childhood Development: a framework for helping children survive and thrive to transform health and human
potential. Geneva, 2018.
Blask, Maureen M., et al., Early Chilhood Development Coming of Age: “Science trough the life course” The Lancet,
series 0140-6736, no.16, 4 October 2016, p. 3.
9
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се случва единствено и само в една област, и в този смисъл интервенции, насочени
към една област на развитието не са ефективни и достатъчни.
За да има съответствие в политиките и практиките с препоръките към рамката за
ОГРДВ, е важно да има разбиране за същността, както и за времевия период, който
обхваща и за който се отнася този термин.
Както посочват учени и изследователи10 от България (Манова-Томова, 1974; проф.
Пирьов, 1970; проф. Гатев, 2019; проф. Пенева, 2014) към момента в страната
определението за ранна детска възраст включва периода от раждането до третата
година, като периодът от тригодишна възраст до постъпване в училище се
разглежда отделно като „предучилищен период“. Съществува организационно и
структурно разграничение, политиките и програмно-методическото осигуряване са
крайно сегментирани институционално и административно. Публичните услуги за
ОГРДВ за деца от раждането до три години, каквито у нас са детските ясли, се
администрират и управляват от системата на здравеопазването, а тези за деца от
три до седем години, каквито са детските градини, ‒ от системата на
образованието. Както посочват водещи учени, преподаватели и изследователи11 „В
съвременния етап от общественото развитие в България, според извършени
актуални проучвания, все още няма адекватна и точна институционална оценка на
необходимостта от всестранна и интегрирана система за ранно детско развитие,
основаваща се на единно разбиране за нейните значими цели и ефективни
стратегии. Въпреки че в голяма част от заинтересованите обществени сфери
съществуват множество програми, ориентирани към развитието на малките деца,
подходите, заложени и прилагани при тяхното реализиране в голяма степен са
фрагментарни, несинхронизирани и неефективни“.
Провеждането на това изследване цели и въвеждане на общо разбиране както за
периода, който обхваща ранното детско развитие, така и за същността на
образованието и грижата в ранна възраст, в контекста на политиките, практиките,
насоките и целите на Европейския съюз.

10

Грижи за малкото дете, под ред. проф. Гатев, 2019; Пенева, Л. Усъвършенстване на разбирането и
политиките за ранно детско развитие и образование в България. ‒ В: Седма национална конференция по
предучилищно образование, 2014; Манова-Томова, В. Психологическа диагностика на ранното развитие (1974);
проф. Пирьов, Детска и педагогическа психология, 1970 и др.
11
Образование и технологии, годишно научно-методическо списание година v issn 1314–1791образователни
аспекти на ранното детско развитие доц. д-р Любослава Димитрова Пенева, проф. д-р Радослав Иванов Пенев
СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по начална и предучилищна педагогика, гр. София, стр. 87.
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Според приетата през 2019 г. Препоръка на ЕС за висококачествени системи за
ОГРДВ под образование и грижи в ранна детска възраст следва да се разбира всяка
регулирана мярка, чрез която се предоставят образование и грижи за деца от
раждането до задължителната възраст за започване на начално училище,
независимо от обстановката, финансирането, работното време или съдържанието
на програмата, като се включват дневните грижи в център или в семейна среда;
услугите по предоставяне на грижи, които са субсидирани с публични или частни
средства; детската градина и предучилищното образование.12
В настоящето изследване използваме даденото от Европейската комисия
определение13, според което „образование и грижа“ е всяка регулирана от
държавата обществена услуга за родители и деца в ранна възраст, за която са
въведени изисквания, свързани с подготовката, подходите и програмите за работа
с децата, осъществява се контрол и наблюдение и т.н. Тук влизат дневните грижи
в център или в семейна среда, детската ясла, детската градина и предучилищното
образование, финансираните с частни и публични средства различни форми на
грижи и образование (пупониерите във Франция, кооперативи и др). Тази регулация
е необходима като ангажимент и задължение на държавата, която отговаря за
универсалните обществени услуги като основно право на всяко човешко същество,
тъй като качествените грижи и образование в ранна детска възраст могат да
положат основите за успех на по-късен етап от живота по отношение на
образованието, благополучието, пригодността за заетост и социалната интеграция
и са особено важни за децата от семейства в неравностойно положение. Поради
тази причина висококачествените грижи и образование в ранна детска възраст са
ефективна и ефикасна инвестиция в образованието и обучението през целия
живот. Терминът „образование и грижи в ранна детска възраст“ (ОГРДВ) или „ранно
детско обучение и грижи“ (РДОГ), се отнася до публично финансираните и
предлагани услуги за деца, които не са достигнали задължителната училищна
възраст. „Образование“ и „грижи“ са обединени във фразата, за да се подчертае,

12

Официален вестник на Европейския съюз 5.6.2019 г., Препоръка на Съвета, от 22 май 2019 година за
висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст (2019/C 189/02).
13
Интернет страница на ЕК, секция „Образование и обучение“, https://ec.europa.eu/education/policies/earlychildhood-education-and-care_bg, посещение на 05.05.2019.

20
www.eufunds.bg
Проект № BG05SFOP001-2.009-0207 „Практиката и нормативната база за ранно детско развитие в Република България в
контекста на „Препоръка на Съвета на ЕС за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст“ се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд

че услугите за деца до 7-годишна възраст могат да включват физическо
обгрижване, но следва да включват и възможности за учене и развитие.14
Във време, в което реформирането на политиките и предоставянето на ОГРДВ на
европейско и национално равнище е в активна фаза, Рамката за качество се
използва от заинтересованите страни (сред които неправителствените организации
и професионални асоциации), участващи в тематичната работна група за
политическо застъпничество и квалификационни процеси от типа „от долу нагоре“
на местно, регионално и национално ниво.
В Рамката се подчертава решаващото значение на висококачествените услуги за
насърчаване на развитието и ученето на децата и за повишаване на техните
образователни възможности в дългосрочен план, същественото значение на
семейството като най-важната среда, в която децата растат и се развиват, а
родителите (и настойниците и възрастните в обгрижваща роля) са тези, които носят
отговорност за благосъстоянието, здравето и развитието на всяко дете. Обръща
се особено внимание на необходимостта от адекватен брой и голямо разнообразие
на услугите за образование и грижи в ранна детска възраст, които са насочени към
децата и насърчават тяхното активно участие и отчитат техните виждания. Рамката
за качество на образованието и грижите в ранна детска възраст разглежда
значението на достъпа до висококачествени услуги за образование и грижи в ранна
детска възраст по отношение на всички деца и техните семейства15, като приоритет
вече е не само икономическият просперитет и образованието в бъдеще, но и
самото дете като пълноценен човек и личност в неговата цялост и уникалност,
което живее тук и сега своето детство и има своите права. Детските заведения
следва да предлагат безопасна, грижовна и насърчаваща среда и да осигуряват
социално, културно и физическо пространство с редица възможности за развитие
на потенциала на децата. Предлаганите услуги се организират най-добре, когато
се взема предвид разбирането, че образованието и грижите са неделими. Това
следва да се основава на приемането на детето и детството като ценност само по
себе си и на схващането, че децата следва не само да бъдат подготвени за
училище и за зрелостта, но и да бъдат подкрепяни и ценени в ранните години.16

„Обучение и грижи в ранна детска възраст в Европа: сравняване със социалните и културните неравенства“,
Европейска комисия, 2009.
15 Приложение към Препоръка на Съвета за висококачествени системи за образование и грижа в ранна възраст,
Брюксел, 22.05. 2018 г., COM`2018~ 271 final
16 Официален вестник на Европейския съюз, 5.6.2019 г., Препоръка на Съвета, от 22 май 2019 година за
висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст (2019/C 189/02).
14
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По този начин Рамката за качество на образованието и грижите в ранна детска
възраст се явява инструмент за управление, чиято цел е да даде насоки за
разработването и поддържането на системи за образование и грижи в ранна детска
възраст на базата на десет позиции, свързани с качеството, които са
структурирани в пет по-широки области: достъп, работна сила, учебна програма,
наблюдение и оценка, управление и финансиране.17
Основните характеристики на висококачествените услуги така, както са установени
в практиката, са описани в десетте позиции относно качеството, обединени в пет
основни области.
Първата по-широка област от Рамката за качество на ОГРДВ е свързана с
осигуряването на достъп до качествени услуги за образование и грижи в ранна
детска възраст за всички деца. Достъпът допринася за тяхното здравословно
развитие и успеха им в образованието, помага за намаляване на социалното
неравенство и смекчава различията в компетенциите между децата с различен
социално-икономически произход. Равнопоставеният достъп е от съществено
значение, за да се осигурят гъвкави възможности за родителите, особено за
жените, да се интегрират (отново) на пазара на труда. Препоръката е насочена към
осигуряването на услуги, които са налични и достъпни за всички семейства и
техните деца, които засилват социалното приобщаване и приветстват
многообразието, които активно насърчават участието на родителите, семействата
и лицата, които се грижат за децата, в процесите на планиране, управление и
развиване на услугите за ОГРДВ. Препоръката е насочена и към социалното
приобщаване и приветствие на многообразието сред децата, професионалистите
и семействата на децата.
Втората област се отнася до работната сила и необходимостта от квалификацията
на персонала и осигуряването на поддържащо и продължаващо обучение. Добре
квалифицираният персонал, който преминава първоначално и постоянно обучение,
има възможност да изпълнява своята професионална роля.
Тази област е свързана и с необходимостта от регламентиране и въвеждане на
изисквания от държавите за осигуряване на благоприятни условия на труд,

17

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/europeanpillarsocial-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_bg
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включително професионално ръководство, което създава възможности за
наблюдение, размисъл, планиране, работа в екип и сътрудничество с родителите.
Третата област ‒ учебна програма насочва към въвеждането на принципи за
насърчаване на детското развитие чрез практики в областта на образованието и
грижите, които отговарят на интересите, потребностите и потенциала на децата.
Тези принципи следва да бъдат в основата на учебна програма, която се основава
на педагогически цели, ценности и подходи, които дават възможност на децата да
разгърнат пълния си потенциал в съответствие със своето социално, емоционално,
когнитивно и физическо развитие и с оглед на тяхното благополучие. В учебната
програма, която изисква персоналът да работи съвместно с децата, колегите и
родителите, и да анализира собствената си практика, следва да бъдат определени
ролите и процесите за редовното сътрудничество на персонала с родителите, както
и с колеги в други институции, предлагащи услуги за деца (в областта на
здравеопазването, социалните грижи и образованието).
Четвъртата област е свързана с въвеждането на наблюдение и оценка, което
позволява да се събере информация на съответното местно, регионално и/или
национално равнище, въз основа на която да се планира по-нататъшното
повишаване на качеството на политиките и практиките. За да се защитят правата
на децата, в системата за ОГРДВ трябва бъдат въведени твърди политики за
закрила/опазване на децата, които да ги предпазват от всякакви форми на насилие,
които са във висшия интерес на детето.
Петата по-широка област се отнася до управлението и финансирането на услугите
за ОГРДВ, които са от решаващо значение, за да се създадат условия
образованието и грижите в ранна детска възраст да изиграят своята роля за
личностното развитие на децата, за намаляване на различията в постиженията и
за
насърчаване
на
социалното
сближаване.
Препоръката
насочва
заинтересованите страни към изграждането на ясно и единно разбиране за своята
роля и отговорности и на разбирането, че от тях се очаква да си сътрудничат с
партньорски организации, като работят в тясно сътрудничество и изграждат
междуинституционални
връзки.
Законодателството,
разпоредбите
и/или
финансирането следва да подпомагат напредъка към универсален достъп до
образование и грижи в ранна детска възраст, субсидирани или финансирани с
публични средства, и напредъкът към постигането на тази цел се докладва редовно
на всички заинтересовани страни.
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Най-важните елементи на качеството на ОГРДВ са свързани с въведените на
държавно ниво и през различните системи гаранции за наличие на услуги, които
постигат всички елементи на качеството най-вече за деца в особено уязвимо
положение – деца в риск от затруднения в развитието и деца с увреждания, деца
на родители с ментални увреждания, деца на семейства в риск, мигранти и
непридружени деца, деца с различен произход. Това е възможно, когато се
осъзнава ролята на заведенията и формите на ОГРДВ като социализиращи и
такива, които избягват всички възможни бариери, които ще поставят децата в
социална изолация. Социалното включване и уважение към различията е
системата, към която следва да се стреми всяка политика и практика.
Рамката за качество за ОГРДВ задава като критерий за качество на услугите за
ОГРДВ на системно ниво (т.е. държава) въведеното регламентиране на
необходимост от оценяването на нуждите и планирането на местата, въз основа на
данни за структурата и характеристиките на населението, провеждане на
проучвания сред родителите за техните потребности и желания да бъдат осигурени
за децата им такива услуги, които предоставят образование и грижи в ранна детска
възраст. Тези данни следва да послужат като основа за оценяването на понататъшните потребности и за адаптирането на капацитета на съществуващите
услуги както е посочено в Приложението към Препоръката на Съвета,
„...правилното планиране и добре организираното предоставяне на такива услуги е
от съществено значение за премахване на пречките, които възпрепятстват
участието на семействата и децата“18. Равнопоставеният достъп до ОГРДВ
допринася за здравословното развитие и за успеха в образованието на всяко едно
дете, като същевременно осигурява гъвкави възможности за родителите, особено
за майките, да се реализират на пазара на труда.
В процес на изпълнение, по проект на Агенцията по заетостта (АЗ), и след това
евентуално на въвеждане и законово регламентиране е възможността за
предоставяне на услуги за ОГРДВ и в семейна среда от детегледачки19. Проектът
„Родители в заетост“ на Агенцията по заетостта е част от новите мерки на
държавата за връщане на майките на работа. Проектът е съфинансиран от
Европейския социален фонд (ЕСФ) на Европейския съюз чрез Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014‒2020 (ОПРЧР) и подпомага
родителите с деца до 5 години за по-доброто съвместяване на професионалния с
Приложение към Препоръка на Съвета за висококачествени системи за образование и грижа в ранна възраст,
Брюксел, 22.05. 2018 г., COM`2018~ 271 final
19 https://www.az.government.bg/pages/roditeli-v-zaetost/
18
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личния живот, като същевременно предоставя възможност за заетост на
безработни лица за полагане на грижи за отглеждане на малки деца. Тази схема
дава възможност на семействата с малки деца да наемат детегледачи, когато
детето не е прието в детска градина или детска ясла. Целта е да бъдат
подпомогнати семействата, които имат желание и двамата родители да работят
или ако е самотна майката, да има реализация на пазара на труда, като разходите
по отглеждането на детето в рамките на 18 месеца в размер до една минимална
заплата, се поемат от бюджета на проекта.
Това е малка стъпка към осигуряване на услуги за ОГРДВ според заявена
потребност от родители, но е ограничена от две обстоятелства ‒ може да се ползва,
само ако детето не е прието в детска ясла или детска градина (т.е. родителите не
могат да изберат услуга, която желаят, а такава която им се предлага) и е само за
определен брой семейства, обхванати по проекта, а не по принцип за нуждаещите
и желаещите да ползват услугата.
С оглед осигуряване на достъп за децата от семейства, които живеят в малки и
отдалечени населени места, законодателството в България регламентира и
статута на защитените и средищните детски градини. Определени са критерии,
съгласно които на детските градини и училища се дава статут на защитени от
закриване институции20 защитена детска градина е детска градина, закриването
на която би довело до нарушаване на достъпа до образование на децата в
задължителна предучилищна възраст.21 Тези критерии, въз основа на които се
определя кои следва да бъдат защитени детски градини и защитени училища, са
свързани с обективните географски и демографски фактори, наличието на пътна
инфраструктура, отдалечеността и капацитета на най-близкото друго училище или
детска градина, приложими при наличие на най-малко 8 деца.
Регламентът дава дефиниция за средищна детска градина, съгласно която
общинска детска градина или част от нея в друго населено място, в която се
обучават най-малко 4 деца в задължителна предучилищна възраст от други
населени места, в които няма детска градина или училище, което да организира

Постановление № 121 на МС от 23.06.2017 г. за приемане на критерии за определяне на защитените детски
градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране.
21 ЗПУО, чл. 54, ал. 1 от ЗПУО.
20
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задължително предучилищно образование, и която за тези деца е на най-малко
разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа, в друго населено място.22
Основна организационна форма за предоставяне на грижи за деца в най-ранна
детска възраст в страната са общинските детски ясли. Според действащата
нормативна уредба в стрната детските ясли и общинските детски кухни се
създават, преобразуват и закриват със заповед на кмета на общината след
решение на общинския съвет и съгласие на директора на съответната регионална
здравна инспекция.23 Издръжката на децата в общинските детски ясли и дейността
на общинските детски кухни се подпомагат от съответния общински бюджет. За
отглеждане на децата в общинските детски ясли, както и за получаване на детска
храна от общинските детски кухни родителите и настойниците заплащат такси в
размер, който се определени от общинския съвет в съответствие със Закона за
местните данъци и такси.
Действащата нормативна база регламентира организационно-структурно и
съдържателно-смислено разграничение на подкрепата за образованието и грижата
в ранна детска възраст като част от ранното детско развитие:
детската ясла с приоритет медико-профилактична дейност, осъществявана
основно от медицински персонал ‒ налице е т.нар. здравна грижа,
детската градина с възпитателно-образователни приоритети и ангажиран
главно педагогически персонал – налице е обучение и възпитание.
Липсата на съдържателна приемственост между детските ясли и детските градини
води до нарушаване хода и динамиката на детското развитие и неизползването в
достатъчна степен на възпитателния потенциал и на потенциала за развитие на
децата в най-ранна детска възраст (от раждането до 3-годишна възраст) и на
ранното детство като цяло.24
Ето защо и настоящото изследване си поставя като цел въз основа на практиките
и съответствието с критериите по първа област от Рамката за качество да бъдат
Постановление № 128 на МС от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на
средищните детски градини и училища.
23 Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните
изисквания към тях, издадена от Министерството на здравеопазването.
24
Пенева, Л. Приемственост между образователните структури в периода на детството. ‒ В: Приемственост и
перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. С., 2007, с. 112‒116.
22
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направени предложения за законодателни и нормативни промени, които да
гарантират качеството на системно ниво, т.е. като регламент и изискване от
държавата чрез различни регулации на национално и местно ниво, както и да се
осигури съответствие на националния регламент за времеви и съдържателни
характеристики на ранното детско развитие и на образованието и грижата в ранна
детска възраст с европейските препоръки и практики.

Обект на изследването
Обект на настоящето изследване е наличността и достъпа до качествени услуги за
образование и грижи в ранна детска възраст за всички деца, в съответствие с
насоките от Рамката за качество на услугите за ОГРДВ. Наличието и достъпа са
основата на системата за ранно детско развитие, без която не може да се гарантира
правото на детето на достъп до услуги.
Само по себе си осигуряването на достъп до услуги за образование и грижа не е
достатъчно, ако е изолирано и не се допълва от държавите с предоставяне на
качество на ниво структура и ниво процес във всички служби и заведения, които
работят с деца в ранна детска възраст.25
Качество на ниво структура се отнася до това как системата за услуги за
ОГРДВ в ранна детска възраст е проектирана и организирана. Тя включва
разпоредби, свързани с откриването и закриването, акредитацията, персонала,
разработването на учебни програми, финансирането, съотношението между
преподаватели и деца, договореностите, които гарантират, че всички деца имат
достъп до услуги и се третират справедливо и в съответствие с индивидуалните им
нужди, както и изискванията за здраве и безопасност.26
Качеството на ниво процес разглежда практиката и подходите, начините по
които се осъществяват връзките и взаимодействията между членовете на
персонала и децата, както и между самите деца; ролята на играта в рамките на

Структурни характеристики и качество на процесите в образованието и ранното детство,
грижа:
Работен
документ
на
ОИСР
за
образование
№
176,
издателство
(http://dx.doi.org/10.1787/edaf3793-en)
26Пак там.
25

Париж
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учебната програма; взаимоотношенията между персонала и семействата;
степента, в която грижите и образованието са интегрирани.27
В настоящото изследване разглеждаме осигуряването на качество и гарантирането
му на структурно ниво (как държавата регулира и регламентира наличието и
достъпността на структурите за ОГРДВ), без да изследваме свързаните с
качеството на процесите елементи като подходи и начини за въздействие и
взаимодействие между персонала и децата.

Методология на изследването
Методологията операционализира поставените пред изследователския екип
въпроси на това изследване:
1. Познава ли се, как се разбира, как се прилага рамката за качество на ОГРДВ,
има ли разбиране за необходимостта от прилагането й в практиката от
професионалистите в детските заведения?
2. В каква степен политиките и практиките на институциите и заведенията за
ОГРВД са в съответствие с критериите за осигуряване на достъп до качествени
услуги за образование и грижи в ранна детска възраст за всички деца?
Цел на изследването е да се установи доколко съществуващите услугите за
ОГРДВ съответстват на зададените критерии за наличност и достъпност на
услугите за всички деца, зададени в първата област на Рамката за качество.
Чрез теренното изследване се проучва практическото приложение в детски
заведения от различен тип ‒ детски ясли и детски градини, в няколко избрани
общини, на посочените в Рамката за качество основни позиции, които се отнасят
до първата област от Рамката за качество на ОГРДВ, а именно: доколко са налични
услуги, които са достъпни за всички семейства и техните деца, и доколко тези
услуги насърчават участието, засилват социалното приобщаване и приветстват
многообразието.
Проучването разглежда съответствието на услугите според критериите в първата
област от Рамката за качество, свързана с тяхната наличност и достъпност за

27

Пак там.
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всички семейства и техните деца в обхванатите в изследването общини, през
следните измерения на наличността и достъпа:
● Оценяването на нуждите и планирането на капацитета и вида на услуги за
ОГРДВ.
● Улесняването на достъпа за домакинства с ниски доходи.
● Гарантирането на приема и адаптацията на деца със специални потребности
и деца от малцинствени групи.
● Осъществяване на подкрепа на двуезичните деца.
● Предвидени мерки за улесняване на плавния преход от домашната среда
към детското заведение и насърчаване на активното участие на родителите.
● Наличие на целенасочени инициативи за установяване на контакт и
развитието на качествени отношения със семействата, особено с родители
и със семейства в неравностойно положение или с малцинствен и мигрантски
произход.

Дизайн на изследването и методически инструментариум
За да бъде проучено задълбочено и многостранно прилагането на практика на
всеки от критериите в първата област от Рамката за качество на ОГРДВ, са
използвани количествени качествени методи. За установяване на фактическото
състояние на разработените политики и функциониращите практики за ОГРДВ в
няколко избрани общини и съответствието им с критериите от Област 1 ‒ Достъп
до качествени услуги за образование и грижи в ранна детска възраст за всички
деца, заложени в европейската рамка за качество са предвидени структурирани
дълбочинни интервюта, фокус групи и анкетни проучвания.
Подборът на локациите за провеждане на изследването е направен на принципа
изследването да покрива както големи, така и средно големи и малки градове и
села. Включени са 20 детски заведения в градски и селски общини с различен
икономически и социален статус на населението. Тези 20 обекта на изследването
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са детски градини и детски ясли в гр. София, гр. Пловдив, гр. Елин Пелин, с. Труд,
община Марица и с. Кукорево, община Тунджа.
Проведени са общо 14 структурирани дълбочинни интервюта с директори на
заведения за ОГРДВ на територията на населените места, две дълбочинни
интервююта с представители на общини, в които е проведено изследването.
Родителите, които са обхванати в анкетното проучване, са общо 187, и са на деца
в ранна възраст, посещаващи детски ясли и детски градини в подбраните локации.
От тях родителите на децата в яслена възраст са 54, а родители на деца в
предучилищна възраст са 133.
Проведено е анкетно проучване, което обхваща 89 броя от персонала на детските
заведения на включените в обхвата на изследването.
По отношение на осигуряването и достъпност с фокус специални потребности се
търси съответствие на възможностите за ползване на удобни за родителите
локации и наличен транспорт, както и осигуряването на достъпност на средата в
тези детски заведения за деца с увреждане и/или затруднения в развитието.
По отношение на осигуряването на достъпност през призмата на финансови
параметри се търси информация за таксите и съпътстващите плащания, които
родителите или отглеждащите децата са в състояние да покрият, както и наличие
на облекчения, адаптиране и диференциране или други мерки, които да са
съобразени със спецификите и финансовите възможности на семействата.
По отношение на наличността проучването е насочено към механизмите за
определяне на необходимостта от услуги за ОГРДВ на местно ниво.
Във връзка с осигуряване на достъпност с фокус дискриминиране по признак език,
етнос, националност и др., проучването е насочено към установяване на
подкрепяща среда в детските заведения чрез осигурена подготовка и
квалификации на персонала. Обхванат е въпросът с включването на родителите и
хората в обгрижваща роля в живота на заведенията за ОГРДВ.
Находките по отделните индикатори за всеки от критериите, които са получени чрез
различните изследователски методи, са обобщени в отделни секции на настоящия
доклад и служат за основа на изведените заключения за фактическото състояние в
изследваната съвкупност и посоката за промяна.
Проведеното емпирично изследване относно наличността и достъпността на
услугите за ОГРДВ няма претенцията за изчерпателност или представителност за
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мненията на участвалите в тях родители, директори и специалисти. Направените
заключения и препоръки се отнасят само за изследваната съвкупност, но очертават
насоки за разгърнато представително проучване на всички основни области от
Рамката и заложените по тях критерии, за да се подобрят структурните аспекти на
качеството, които в най-голяма степен определят и качеството на процеса.
Чрез разработената методика и инструментариум за граждански мониторинг могат
да бъдат събрани данни и информация за съответствието и фактическото
състояние на услугите за ОГРДВ с европейската рамка за качество от всички
заинтерсовани страни във всяка община, да бъде изготвен анализ и да бъдат
отправени препоръки, свързани с осигуряването и достъпа до различни форми на
услуги за образование и грижа за всички нуждаещи се семейства и техните деца.

Ограничения и благодарности
Най-същественото ограничение бе невъзможността директно да чуем мнението на
родителите на деца, които не посещават заведения за ОГРДВ, чрез планираните
от изследователския екип фокус-групи. Това е в резултат както на времевите и
ресурсните ограничения на проучването, така и на други обществени фактори и
нагласи срещу въвеждане на стандарти и следване на стратегически посоки в
политиките и работата с децата.
Другото съществено ограничение е свързано с проведените местни избори и
смяната на екипите и кметовете на общините, както и с отказа на някои директори
на детски заведения, които бяха определени и бе договорено предварително
участието им през общините като техен принципал.
Изразяваме благодарност към всички експерти от общините и институциите, към
професионалистите от детските заведения за ОГРДВ и техните директори, на
всички родители, които се включиха в проучването и без чието съдействие и
подкрепа този доклад и всички потенциални ползи от него не биха били възможни.
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Вътрешен контекст
Демографска ситуация и контекст
Към 31 декември 2018 г. населението на страната е 7 000 039 души, което
представлява 1.4% от населението на Европейския съюз.28
В сравнение с 2017 г. населението на страната намалява с 49 995 души, или с 0.7%.
Мъжете са 3 395 701 (48.5%), а жените ‒ 3 604 338 (51.5%), или на 1000 мъже се
падат 1061 жени.
По данни на Националния статистически институт29 към 31.12.2018 г. децата до 1годишна възраст в страната са 62 039, от тях в градовете живеят 46 843, а в селата
15 196. Децата от 1- до 4-годишна възраст са общо 263 686, от тях в градовете 200
420 и в селата – 63 266. Децата от 5- до 9-годишна възраст са общо 344 667, от тях
в градовете 262 014 и в селата – 82 653.

28
29

НСИ, Демографска статистика, Инфостат 2019.
НСИ, Статистически справочник 2019 г.
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Фиг. 1. Живородени деца през периода 1920 ‒ 2018 година
Източник: НСИ
брой
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На фигура 1 ясно се вижда как тенденциите към увеличаване на ражданията до
2009 г. и към намаляване след това, се отразява на възрастовата структура на
населението. Намалява делът на децата до 4-годишна възраст, т.е. децата в
яслена възраст и тези за първа и втора група в детските градини.
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Фиг. 2. Възрастова структура по пол на населението към 31.12.2018 година
Източник: НСИ

Към 31 декември 2018 г. населението на България намалява с 49 995 души, или с
0.7% в сравнение с 2017 г.
Коефициенти на обща раждаемост и плодовитост
Коефициентът на обща раждаемост30 през 2018 г. е бил 8.9‰, а през предходната
2017 г. ‒ 9.0‰.

30

Брой живородени деца на 1000 души от средногодишния брой на населението през годината
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Фиг. 3. Коефициент на раждаемост по области през 2018 година
Източник: НСИ

През 2018 г. броят на живородените момчета (32 144) е с 2091 по-голям от този на
живородените момичета (30 053), или на 1000 живородени момчета се падат 935
момичета. В градовете и селата живородени са съответно 46 877 и 15 320 деца, а
коефициентът на раждаемост е 9.1‰ в градовете и 8.3‰ в селата. В регионален
аспект най-висока е раждаемостта в областите Сливен ‒ 12.0‰, София (столица) и
Ямбол ‒ по 9.8‰. В деветнадесет области раждаемостта е по-ниска от средната за
страната, като най-ниски стойности се наблюдават в областите Смолян ‒ 6.3‰,
Габрово и Видин ‒ по 6.8‰.
Коефициентът на раждаемост общо за ЕС-28 през 2017 г. е 9.9‰ по данни на
Евростат. Най-високо равнище на раждаемост сред европейските страни има
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Ирландия ‒ 12.9‰, следват Франция и Швеция ‒ по 11.5‰. С най-нисък коефициент
на раждаемост в Европейския съюз е Италия ‒ 7.6‰.
Фиг. 4. Коефициент на раждаемост и коефициент на плодовитост в
държавите ‒ членки на ЕС, през 2017 година
Източник: НСИ

‰

Среден брой деца

Броят на жените във фертилна възраст (15 ‒ 49 навършени години) в страната, или
размерът на родилните контингенти и тяхната плодовитост, оказва съществено
влияние върху равнището на раждаемостта и определя характера на
възпроизводството на населението. Към 31.12.2018 г. броят на жените във
фертилна възраст е 1491 хил., като спрямо предходната година намалява с 26 хил.,
а спрямо 2011 г. ‒ със 159 хиляди. През 2018 г. броят на децата, родени от майки
под 18 години, е 3073. Запазва се тенденцията на увеличаване на броя на децата,
родени от жени на възраст 40 и повече навършени години ‒ от 2108 през 2017 г. на
2154 през 2018 година. Половината (50.1%) от ражданията през 2018 г. са първи за
майката, 37.1% ‒ втори, а 12.6% ‒ трети и от по-висока поредност. Тоталният
коефициент на плодовитост31 е един от основните показатели, характеризиращи
плодовитостта на жените. През 2018 г. средният брой живородени деца от една
Среден брой живородени деца, които би родила една жена през целия си фертилен период съобразно
възрастовата плодовитост през отчетната година.
31

36
www.eufunds.bg
Проект № BG05SFOP001-2.009-0207 „Практиката и нормативната база за ранно детско развитие в Република България в
контекста на „Препоръка на Съвета на ЕС за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст“ се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд

жена е 1.56 и спрямо 2017 г. остава непроменен. Средната възраст на жените при
раждане на първо дете се увеличава от 27.1 години през 2017 г. на 27.2 години през
2018 година. В регионален аспект средната възраст при раждане на първо дете
варира от 30.2 години за област София (столица) до 23.0 години за област Сливен.
Коефициентът на раждаемост и плодовитост има отношение към демографската
структура на населението и планирането на универсални и специализирани услуги
за подкрепа по време на бременността и раждането на детето, както и на
планирането на здравни и образователни услуги за деца и семейства на областно
и общинско ниво.
Раждания в брак и извън брак
От 1991 г. се наблюдава трайна тенденция на увеличаване на абсолютния брой и
на относителния дял на извънбрачните раждания. През 2018 г. броят на
извънбрачните раждания е 36 656, или 58.6% от всички раждания. Относителният
дял на извънбрачните раждания в селата (65.0%) е по-висок отколкото в градовете
(56.5%). За 78.8% от извънбрачните раждания има данни за бащата, което
означава, че тези деца най-вероятно се отглеждат в семейна среда от родители,
живеещи в съжителство без брак. В регионален аспект най-висок е относителният
дял на извънбрачните раждания в областите Видин (79.2%) и Ловеч (75.9%). Този
дял е над 50.0% във всички области на страната с изключение на Силистра (49.9),
Благоевград (45.1%), Разград (45.0%) и Кърджали (35.9%).32
Въпреки че извънбрачните раждания се увеличават, то през 2018 г. са
регистрирани 368 юридически брака повече спрямо предходната година (28 961), а
коефициентът на брачност е 4.1‰. Близо три четвърти от всички регистрирани
бракове (721 46) са сред населението в градовете. Расте обаче и броят на
разводите. През 2018 г. те са били 10 596, или със 185 повече от регистрираните
през 2017 г. От всички прекратени бракове 80.4% се отнасят за населението в
градовете.

32https://www.nsi.bg/bg/content/2920,

посетена на 15.12.2019 г.
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Фиг. 5. Коефициенти на брачност и бракоразводност (на 1000 души)
Източник: НСИ

Детска смъртност
През 2018 г. в страната са починали 358 деца на възраст до една година, а
коефициентът33
е
5.8‰.
Това е най-ниската регистрирана за страната
стойност. За сравнение, през 2001 г. коефициентът на детска смъртност е бил
14.4‰, а през 2017 г. ‒ 6.4‰.
В регионален аспект през 2018 г. в общо единадесет области коефициентът на
детска смъртност е по-нисък от средния за страната, като най-нисък е в областите
Смолян ‒ 1.5‰, и София (столица) ‒ 2.7‰. Най-висока стойност на коефициента на
детска смъртност е регистрирана в областите Плевен (11.3‰) и Разград (10.6‰).
Прираст
През 2018 г. всички области в страната имат отрицателен естествен прираст.
С най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са
областите София (столица) (-1.9‰) и Сливен (-3.6‰).

33

Брой умрели деца на възраст под 1 година на 1000 живородени
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С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен
естествен прираст е област Видин ‒ минус 16.4‰, следвана от областите Монтана
‒ минус 14.0‰, и Кюстендил ‒ минус 13.4‰. В девет области населението намалява
с над 10 на 1000 души през 2018 г.
Коефициентът на естествения прираст общо за ЕС-28 през 2017 г. е минус 0.4‰.
През 2018 г. шест области имат положителен механичен прираст: Кърджали
(15.3‰), Шумен (4.1‰), София (столица) (3.9‰), Пловдив (3.1‰), Варна (2.2‰),
Бургас (1.3‰). С най-голямо намаление на населението в резултат на
отрицателния механичен прираст са областите Смолян (-8.1‰), Видин (-7.6‰) и
Враца (-7.5‰).
Териториално разпределение на населението
Към 31.12.2018 г. в градовете живеят 5 159 129 души, или 73.7%, а в селата ‒ 1 840
910 души, или 26.3% от населението на страната.
С население над 100 хил. души са шест града в страната, в които живеят 34.4% от
населението на страната.
Фиг. 6. Градове с население над 100 000 жителя към 31.12.2018 година
Източник: НСИ
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Шест са областите с население над 300 хил. души, като в първите три от тях ‒
София (столица), Пловдив и Варна, живее повече от една трета от населението на
страната (35.3%).
Само две области ‒ София (столица) и Кърджали, увеличават населението си през
2018 г. спрямо 2017 г. ‒ съответно с 0.2 и 1.2%. При всички останали области има
намаление, като най-голямо е за областите Видин ‒ с 2.4%, Монтана и Враца ‒ по
1.9%.

Детски заведения обща справка – наличност, разпределение,
обхват; защитени и средищни детски заведения.
По данни на Националния статистически институт към 31.12.2018 г. у нас са
функционирали 840 самостоятелни детски ясли и яслени групи в детски градини.
Броят на яслените групи към детските градини по данни на МОН през учебната
2017/2018 г. е 855.68, които се посещават от 20 093 деца, като в сравнение с
2015/2016 г. броят на яслените групи към детските градини намалява с 20.45, а
броят на децата в тях намалява с 281.
Местата в тях са били общо 33 226, а децата ‒ 31 939 (16 449 момчета и 15 490
момичета). Яслите в градовете са 720 (с 30 853 места), в селата ‒ 120 (с 2373
места). Данни на НСИ показват, че макар и да се увеличава броят на децата,
посещаващи детски ясли, техният процент все още е много нисък в сравнение с
поставената общоевропейска цел от 33%.
В началото на учебната 2018 г. в детски ясли са постъпили 29 449 деца, а в края на
годината техният брой нараства на 31 939. В началото на годината от тези деца, на
възраст 1 година са били 7686, а в края броят на едногодишните деца, посещаващи
детска ясла намалява на 5350. На 2-годишна възраст в началото на годината са
били 21 408 деца, а в края техният брой се увеличава на 26 163.
По данни на НСИ осигуреността с места в детски ясли към 31.12.2018 г. общо за
страната е 17.3%, а обхватът на децата, които посещават тези заведения ‒ 16.6%34.
Забелязват различия в този обхват в различните райони. Например в
34

https://www.nsi.bg/bg/content/17195/

40
www.eufunds.bg
Проект № BG05SFOP001-2.009-0207 „Практиката и нормативната база за ранно детско развитие в Република България в
контекста на „Препоръка на Съвета на ЕС за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст“ се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд

северозападен район обхватът е 17.7%, в северен централен е 16.0% . Най-нисък
е обхватът на децата в детските ясли в южен централен район ‒ 13.4%, както и в
югоизточен район ‒ 14.2%.
Един от критериите за качество по петте основни области от Рамката за качество
на системно ниво е осигурената възможност за родителите на децата в ранна
възраст, при желание от тяхна страна да имат възможност да ползват услуги за
ОГРДВ. От изложените дотук данни е видно неравномерното разпределение и
различията в обхвата на децата според коефициента на записване в детските ясли
и градини в различните области и населени места на страната.

Детски градини
През учебната 2018/19 г. в страната ни има общо 1894 детски градини с 234 551
места и 9355 групи. Общият брой на децата в тях е 218 767. Държавни детски
градини посещават 214 161деца, а частни ‒ 4606.
От общия брой деца под 3-годишна възраст са 8485, на 3 г. децата са 47 377, на 4
г. ‒ 51 890, на 5 ‒ 55 174, на 6 ‒ 54 939 и на 7- и над 7-годишна възраст децата в
детските градини са 904.
Целодневни градини през 2018/19 г. посещават 203 604 деца, а полудневни ‒ 14
593 ‒ 7% от общия брой деца в детски градини.
Специални детски градини през 2018/19 г. посещават 543 деца, което е 0.23% от
общия брой деца в детските градини. През 2015/2016 г. техният относителен дял е
бил 0.26%. По данни на НСИ, децата в сезонни детски градини през същата учебна
година са 47.
В селата посещаващите детска градина деца през 2018/19 г. са 42 943, докато през
предходната година са били 43 184 (19.6%) от общия брой деца в детските градини.
Целодневна градина в селата посещават 39 053 деца, а полудневна ‒ 3890.
Нетният коефициент на записване на децата в детска градина през 2018/19 г. общо
за страната е 78.4%, като варира в различните икономически райони. Най-нисък е
в югоизточен район ‒ 74.9%, най-висок е в София ‒ 84.2% и югозападен район ‒
82.5%. За София столица нетният коефициент на записване в детска градина е
80.6%. Явно поради неосигурената адекватна социална инфраструктура и
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недостига на места за всички желаещи родители и деца, този коефициент остава
през годините далеч по-нисък от поставените цели за обхват ‒ поне 93%.
Както се вижда от представените данни в таблица № 4, нараства броят както на
детските заведения, така и на местата в тях. Повишава се, макар и бавно,
осигуреността с места и обхватът на децата в тази възрастова група.
Табл. 4. Общ брой на детските заведения в страната и местата в тях по години.
Осигуреност с места и обхват
Източник: НСИ

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Заведения

754

770

794

812

829

837

840

Места ‒ общо

29601

30120

30524

32040

32611

32970

3322
6

В самостоятелни
детски ясли
13687

14021

13707

13511

13919

13837

В състава на ДГ

16099

16817

18529

18692

19133

1910
6

с 14.5

15.0

15.3

16.2

16.5

16.9

17.3

Обхват на децата 15.5

15.6

15.8

16.2

16.4

16.6

16.6

Осигуреност
места

15914

1412
0

Като осигуреността с места и обхватът са най-високи за областите Габрово (24.1%),
София (столица) (21.2%) и Благоевград (20.8%).
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Фиг. 9. Осигуреност с места и обхват на децата в детски ясли и яслени групи
в състава на ДГ към 31.12.2018 г. по области
Източник: НСИ

В детските градини обхватът е значително по-висок от този в яслите.
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Табл. 5. Групов нетен коефициент (в проценти) на записване на децата в
детските градини по статистически зони, статистически райони и области
през учебната 2018/2019 година35
Източник: НСИ

Общо

78.4

Северна и Югоизточна България

77.0

Северозападен

78.9

Видин

78.2

Враца

86.1

Ловеч

79.6

Монтана

76.5

Плевен

75.1

Северен централен

78.7

Велико Търново

76.6

Габрово

85.9

Разград

82.2

Русе

77.7

Силистра

75.8

Североизточен

76.8

Варна

79.2

Добрич

75.1

Kоефициентът е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование
във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
35
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Търговище

67.8

Шумен

77.9

Югоизточен

74.9

Бургас

79.3

Сливен

64.8

Стара Загора

76.9

Ямбол

74.0

Югозападна и Южна централна България

79.8

Югозападен

82.5

Благоевград

88.9

Кюстендил

81.3

Перник

87.0

София

84.2

София (столица)

80.6

Южен централен

75.7

Кърджали

69.8

Пазарджик

70.4

Пловдив

78.5

Смолян

87.5

Хасково

73.5
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Заключение








Вторичният анализ на статистическите данни показва дисбаланс в
териториалното разпределение на населението, намаляване на броя на
живородените деца и коефициента на обща раждаемост, което е свързано и
с неравномерното разпределение на детските заведения за ОГРДВ на
територията на страната, както и в различните типове населени места.
Обхватът и осигуреността на места за децата в яслена и предучилищна
възраст варират и се различават значително в различните области и градове
‒ в някои от тях има осигурени места, но обхватът е нисък, а в други обхватът
е нисък поради липса на социална инфраструктура от детски заведения и
други форми на ОГРДВ, чрез която да се осигурят места за всички нуждаещи
се семейства и техните деца.
Намалява делът на децата до 3-годишна възраст, т.е. на децата в яслена
възраст и на децата във възрастовата група за първа и втора група в
детските градини.
Обхватът на децата в детски ясли и детски градини остава под целите на ЕС
като по-голямото отклонение се отнася за децата в детски ясли.
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ИЗЛОЖЕНИЕ
1. Познава ли се, как се разбира, как се прилага Рамката за
качество на ОГРДВ, има ли разбиране за необходимостта от
прилагането й в практиката от професионалистите в детските
заведения?
България като страна ‒ членка на Европейския съюз (ЕС), е обвързана с
разпоредбите в областите, които са от неговата изключителна компетентност
според Договора за функционирането на Европейския съюз. Образованието,
социалната сфера и здравеопазването обаче са оставени в компетенциите на
националните правителства и по отношение на тях европейските политики имат
само насочващо и стимулиращо действие. От това следва, че политиката в
областта на ранното детско развитие по дефиниция е национална политика,
определяна от националното правителство, а ЕС и неговите органи и институции
имат само насочваща и наставническа роля.
Ключовите принципи, залегнали в Европейската рамка за качество на
образованието и грижите в ранна детска възраст (Рамката за качество; Рамката)
извеждат първото споделено разбиране на европейски експерти за решаващото
значение на висококачествените услуги за насърчаване развитието и ученето на
децата, участието на родителите в тяхното предоставяне и насочеността на
услугите за образование и грижи към насърчаване на активното участие на децата
и отчитане на тяхното мнение. Рамката за качество е експертен фундамент в
основата на Препоръка на Съвета на Европейския съюз за висококачествени
системи за образование и грижа (Препоръката) целяща да установи
общоевропейско разбиране за качество на образованието и грижите в ранна детска
възраст. За да изпълни целта си обаче, този фундамент трябва да се познава и
прилага не само от тези, които определят националните политики, но и от тези,
които ги прилагат. Разбира се, предвид ограничеността си, настоящото изследване
не може да даде отговор доколко Рамката и Препоръката се познават от практиците
в страната, но е факт, че от всички 14, директори на заведения за ОГРДВ,с които
бе проведено интервю, само един от респондентите бе запознат с двата документа.
Тези документи все още не са транспонирани в нормативната уредба, същността и
целите им не са достатъчно популяризирани и разяснени сред професионалистите
и обществеността. Като изхождаме от отговорите на интервюираните директори,
47
www.eufunds.bg
Проект № BG05SFOP001-2.009-0207 „Практиката и нормативната база за ранно детско развитие в Република България в
контекста на „Препоръка на Съвета на ЕС за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст“ се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд

можем да предположим, че една от пречките за непознаването им е и
административната работа и документална тежест в ежедневната работа на
персонала в детските заведения за ОГРДВ.
Проблемът идва от прекалено големия обем административна работа, която
извършваме учителите и аз като директор, защото от многото наредби,
инструкции, правила, правилници, разпоредби, които трябва да поддържаме
актуални в детската градина, не ми остава толкова време, колкото бих искала,
за да минавам в групите, да проверявам как са децата, да имам преки наблюдения
върху децата и по-чести наблюдения върху работата на учителите... Не знам
доколко голямата бумащина и администрация е в полза на децата, мисля, че поскоро ни пречи да сме по-близо до тях и да им обръщаме повече внимание... Нас
ни проверяват какви ли не органи, няма инспекция, която да не ни проверява и
чиито предписания да не сме длъжни да изпълняваме... Трябва да следим всички
промени в наредбите, за да можем да изпълняваме изискванията им... (интервю
с директор на детска градина)
Това мнение се подкрепя и от твърдения на директори с дългогодишен опит, които
споделят, че „преди години не е имало толкова много бумащина“ в работата им.
Можем да предположим, че едва ли е реалистично да се очаква, да се запознават
допълнително с насоки и препоръки, които не са им вменени като задължителни за
прилагане в работата. При предварителното проучване на публичните
вътрешноинституционални документи, достъпни на сайтовете на детските
заведения, както и при обсъжданията с директорите по време на интервютата, бе
установено, че макар инструкциите, които се съдържат в нормативните актове, да
целят и прилагане в практиката на ценностния фундамент на европейските
политики, които са инкорпорирани в тях, то на практика се стига до провеждане на
европейски политики по начин, държащ на формата, а не на съдържанието, което
като страничен ефект води и до повече от т.нар. бумащина. От прегледа на
вътрешноведомствените документи на сайтовете на детските градини в Столична
община бе установено, че на практика те си приличат в голяма стапен, макар да се
приемат за всяко детско заведение от Педагогическия му съвет и би следвало да
отчитат спецификите на децата и района. При прегледа се открива, че има и
несъответствия между потребностите на общността, която обслужва заведението
и заложените политики и дейности във вътрешната документация. Например:
педагогическият съвет на детско заведение, обслужващо район, в който според
директора му не живеят семейства (нито сега, нито преди) с различен етнически
произход е приел Програма за предоставяне на равни възможности и за
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приобщаване на деца от уязвими групи, Стратегията за образователна
интеграция на деца и ученици от етнически малцинства и Програма за
превенция на ранното напускане на децата от детската градина, с която се
цели: „[о]сигуряване на достъп до образование и повишаване на качеството на
образованието за децата от уязвими етнически общности“, а като дейност по
изпълнение на програмата е предвиден [м]ониторинг на междуетническите
взаимоотношения в детската общност. Запитан да коментира как при липса на
деца от различен етнос не само на територията на градината, но и на жилищния
район, ще се осъществи тази дейност, директорът отговори, че са задължени да
имат такива програми.
При съдържателния анализ на проведените интервюта се установява, че има
директори, които не познават същността на документи, които са приети на
педагогически съвет. Например в Правилник за устройството и дейността на
детска градина за 2019/2020 г. (приет два месеца преди провеждането на
интервюто) е записано, че: Децата, постъпили в яслени групи в детската
градина, се отглеждат, възпитават, социализират и обучават по стандарти за
ранно детско развитие, приети с наредба на министъра на здравеопазването и
министъра на образованието и науката...
Такава наредба все още няма приета, има такъв текст като изискване в ЗПУО и
ръководителите буквално го възпроизвеждат във вътрешните си документи, без да
се осмисли.
Установеният фак, че почти всички респонденти не познават Рамката за качество
и Препоръката, обаче съвсем не означава, че не споделят ценностите, които са
заложени в тях. В обсъждането по време на интервютата на първата област от
Рамката, а именно наличността и достъпа до качествени услуги за образование и
грижи в ранна детска възраст за всички деца, става ясно, че повечето от тях се
ръководят от тези ценности в работата си и се стремят, доколкото това е в техните
възможности, да прилагат принципите ѝ при ръководенето на детските заведения.
Изказванията на директорите показват, че са привърженици на социалното
приобщаване на всички деца. Само един директор открито заявява, че предпочита
в градината му да няма деца от етнически малцинства, защото не се вписват в
общата група, както и че има резерви към децата със специални потребности.
Макар и всички директори да се обявяват за подкрепящи участието на родителите,
има разминавания в разбирането какво всъщност трябва да бъде това участие и до
какви граници е приемливо да се допусне. По-подробно резултатите ще бъде
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разгледани в следващите секции, както и съответствието на заявеното от
директорите с налична практика според мнението на анкетирани родители.

Заключения, въз основа на анализа на данните и
информацията от проведеното проучване, свързани с
познаването, разбирането на същността и прилагането в практиката на
Рамката за качество на ОГРДВ, както и разбирането за необходимостта от
прилагането й в практиката от професионалистите в детските заведения:


Сред почти всички респонденти от изследваните обекти липсва познаване на
Европейската рамка за качество на образованието и грижите в ранна детска
възраст и Препоръката на Съвета на Европейския съюз за висококачествени
системи за образование и грижа.



Съдържателният качествен анализ показва, че въпреки непознаването на
структурата и съдържанието на Рамката, ръководителите на ниво община и
на ниво детско заведение за ОГРДВ споделят заложените в тях ценности,
свързани с осигуряването на достъп за всички деца.



Независимо от факта, че техните изявления биха могли да бъдат само
социално желателни, това може да е добра основа за запознаване,
разбиране и осмисляне при прилагане в бъдеще, стига въвеждането на
Рамката да не бъде само чрез поредния спуснат за прилагане документ,
чиято връзка с реалния живот в детското заведение не се осъзнава и се
формализира.



Сред почти всички респонденти от изследваните обекти липсва познаване на
Европейската рамка за качество на образованието и грижите в ранна детска
възраст и Препоръката на Съвета на Европейския съюз за висококачествени
системи за образование и грижа.



Съдържателният качествен анализ показва, че въпреки непознаването на
структурата и съдържанието на Рамката, ръководителите на ниво община и
на ниво детско заведение за ОГРДВ, споделят заложените в тях ценности,
свързани с осигуряването на достъп за всички деца.



Независимо от факта, че техните изявления биха могли да бъдат само
социално желателни, това може да е добра основа за запознаване,
разбиране и осмисляне при прилагане в бъдеще, стига въвеждането на
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Рамката да не бъде само чрез поредния спуснат за прилагане документ,
чиято връзка с реалния живот в детското заведение не се осъзнава и се
формализира.

2. В каква степен политиките и практиките на институциите и заведенията за
ОГРВД са в съответствие с критериите за осигуряване на достъп до
качествени услуги за образование и грижи в ранна детска възраст за
всички деца?
2.1. Степен на наличност и достъпност до детски ясли и градини за всички
семейства и техните деца.
Според предоставените данни от заместник-кмета в направление „Култура,
образование, спорт и превенция на зависимости“ на Столична община36, броят на
чакащите деца за детска градина, родени през 2013 г., е 35, през 2014 г. ‒ 111 и
през 2015 г. ‒ 309, а за родени през 2016 г. вече е 1234, за 2017 г. – нараства до
3362 и за родените през 2018 г. е 3447 и това са само чакащите за предучилищни
групи в общинските училища и детски градини и яслени групи към детски градини,
но не и тези, които чакат за самостоятелни детски ясли. Тези деца се регистрират
от направление „Столично общинско здравеопазване“. Представените данни на
фиг. 7 за броя на чакащите за прием деца показват, че най-сериозен недостиг има
при 3-годишните, постепенно намалява броят на чакащите на 4 и 5 години, като при
6-годишните почти няма недостиг.
В справката на Столична община не се казва към коя дата са данните, но писмото,
с което са предоставени е от 18.12.2019 г. и може да предположим, че данните са
актуални към тази дата. (На графиката не се вижда възрастта на децата.)

Писмо в отговор на запитване от доц. д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет, изх. № СОА19-НЦ-1210-[1] от
12.12.2019 г.
36
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Фиг. 7. Брой чакащи деца по набори за общински детски заведения и
предучилищни групи в общински училища в Столична община

В рамките на изследването бяха посетени общо пет общински детски заведения на
територията на Столична община, три от които с яслени групи. Следващата
диаграма показва какъв е бил броят на чакащите за тях по първо желание по набори
към края на м. декември 2019 г. по данни на Информационната система за
обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата.37
Родителите имат право да посочват поредност на желанията за съответното
заведение – първо, второ, трето и ниско желание. Така например при набор 2018 в
едно от детските заведения списъкът на чакащите наброява 187 деца, но само за
18 от тях родителите им са посочили заведението като първо желание.

37

https://kg.sofia.bg/isodz/stat-rating/waiting/4207
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Фиг. 8. Брой чакащи деца по набори в посетените в рамките на изследването
детски заведения в Столична община

Както се вижда от диаграмата на данните от посетените детски заведения,
установената обща тенденция за Столична община е валидна в пълна степен и за
тях ‒ недостигът на места да нараства в по-ниските възрастови групи. В двете
градини без яслени групи най-много са чакащите за първа група (набор 2016), която
е най-ниската възраст в градините. На фигурата обаче ясно се вижда, че макар и
тенденцията да се запазва, то броят на чакащите в отделните заведения варира в
големи диапазони. Столичният общински съвет е приел Стратегия за личностно
развитие на децата и учениците 2017‒2019 г., но от доклада, който доц. Чобанов в
качеството си на зам.-кмет предлага на общинския съвет, се вижда, че проектът на
Стратегията не е приложен, нито се споменава за направен анализ на
потребностите, който да е изходната база и да се ползва за изработване на
Стратегията.
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За разлика от Стратегията за личностно развитие на децата и учениците на
Столична община, тази на община Пловдив38 включва анализ на потребностите.
Анализът обаче се ограничава върху състоянието на материално-техническата
база ‒ наличната база на детските градини (отчита се, че повечето от сградите имат
достъпна архитектурна среда 59 от 73, като 10 от тях имат рампи, а 5 – асансьори)
и необходимостите от ремонтни дейности и подобрения. В анализа не се споменава
недостиг на места и необходимост от повишаване на капацитета на детските
градини. Стратегията обаче започва с обща характеристика на община Пловдив, в
която се прави и обзор на системата от детски градини. В нея се казва, че предвид
„по-слабия интерес на родителите“ към градините в подблокови пространства се е
извършило преобразуване на 6 такива подблокови градини и вливането им в детска
градина с „типова сграда“. Изведена е и справка, която показва съотношението на
капацитета на детските градини към броя деца по райони към 31.12.2018 г.:
Табл. 1. Брой на детските градини в община Пловдив ‒ брой групи, капацитет
и брой на децата по райони

Район

Брой градини

Брой групи

Капацитет

Брой деца

Централен

12

81

1650

2076

Източен

8

53

1123

1409

Западен

7

51

1082

1257

Северен

7

53

1154

1544

Южен

10

88

1772

2343

Тракия

8

72

1494

1938

Всичко:

52

398

8275

10 478

В тази Стратегия е направен извод, че най-голяма се очертава нуждата от
разкриване на нови детски градини в район „Южен“, където при капацитет 1772

38

https://www.plovdiv.bg/wp-content/uploads/2018/07/strategia_lichnostno.pdf
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места, броят на децата е 2343, следван от район „Северен“ с 1455 при капацитет
от 1154 места. Най-добро е съотношението в район „Западен“.
Цел №1, която Стратегията си поставя е [о]сигуряване на условия за равен достъп
до пълноценна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците с
приоритет [о]бхват и задържане на децата и учениците в системата на
предучилищното и училищното образование. Като предвидените мерки за това
са: [п]оддържане и обновяване на прозрачна система за електронно
централизирано класиране за прием на децата и учениците в яслите, детските
градини и първи клас... и [и]зпълнение на дейностите, включени в Механизма за
съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в
образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и
училищна възраст. Не се споменава за осигуряване на достатъчно места в
детските заведения за всички деца. Изследователите направиха опит да разберат
защо това е така, уговаряйки интервю в общинска администрация Пловдив, но
поради смяна от общинското ръководство след изборните резултати в града,
уговорката отпадна, а ограниченият срок за провеждане на изследването не
позволи уговаряне на друго.
В рамките на изследването бяха проведени интервюта с представители само на
две общини – Елин Пелин и Тунджа.
В Елин Пелин е проведено интервю с началник-отдел „Образование, хуманитарни
и социални дейности“. Получените данни сочат, че на територията на общината
функционират 11 детски градини, като 4 от тях са големи и в тях се обучават около
60% от децата, които подлежат на задължително предучилищно обучение.
Детските заведения не са на делегирани бюджети, а са на издръжка на общината
и общинската администрация реално работи с техния бюджет, което още повече
задължава общинската администрация да взема присърце дали всичко в градините
е както трябва, да създава организация и да осъществява контрол и най-вече дали
са обхванати децата на възраст за задължително предучилищно образование и
дали редовно посещават детските заведения. Според г-жа Цветкова директорите
на детските градини следят детското население в районите, които заведенията им
обслужват, с цел адекватно планиране на капацитета. Знаят например: имаме две
бременни майки, значи сега като родят, след три години ще си пуснат децата
на градина. В малките населени места директорите на детските градини и
училищата правят връзка, за да са информирани колко са децата в предучилищна
възраст. Но това важи за малките населени места. В град Елин Пелин, в село Гара
Елин Пелин и в село Нови хан не е точно така, защото са много повече хора.
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Информацията, която имат директорите по места обаче не се събира регулярно, а
само при поискване. Такава информация ни е нужна по-скоро на етап изготвяне
на бюджетите... сега в края на годината започва да се готви бюджетът за 2020
г. и ще ни е нужна информация колко деца ще има в детските градини. Но това
не е информация, която да определя капацитетите, тъй като в Елин Пелин ние
нямаме проблем с капацитета... ние места имаме...
В началото на м. април 2019 г. Общинският съвет на община Тунджа по
предложение на кмета на общината39 приема Анализ на потребностите от
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 40, който Анализ се явява
етап от процеса на разработване на общинска Стратегия за личностно развитие
на децата и учениците41 и на Годишен план за дейностите на подкрепа за
личностно развитие, които пък са в основата на Стратегия за подкрепа на
личностно развитие на децата и учениците в област Ямбол 2019‒202042.
Анализът е извършен от общинска работна група в широк състав, включително
директори на детски заведения и услуги. Методологията за събиране на
информация включва и анкетно проучване на потребностите на децата в
общинските детски градини, дискусии на работни срещи и с родители, ромски
образователни сътрудници, здравни медиатори, представители на местна активна
група по програми, представители на местни обществени организации, на
читалища и социални услуги; с представители на Местната комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, с представители на
регионалните структури на Министерството на образованието и Министерството на
труда и социалната политика. Целта на анализа е да се очертае общата
демографска, социално-икономическа ситуация,
в която
функционира
образователната система, да се идентифицират рисковите фактори и
обстоятелства и да се активизират и включат всички налични ресурси за подкрепа
на личностното развитие на всяко дете, според неговата индивидуалност и
разнообразие от потребности.
Според анализа на данните през последните девет години броят на живородените
деца на територията на общината варира между 181 и 212, като няма ясно изразена
тенденция към намаляване или увеличаване.

39

https://www.tundzha.net/images/stories/00-new-stories/news/2019/032019/20032019/14.pdf
https://www.tundzha.net/component/search
41 https://www.tundzha.net/component/searchl
42 http://yambol.government.bg/stk/fordownload/strategiqYambol1.pdf
40
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Табл. 2. Брой живородени деца в община Тунджа

година

2010

брой
193
живородени
деца

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

181

191

187

211

212

188

197

183

Към 4.2.2019 г. децата под 7-годишна възраст в общината са 1373. През учебната
2018/2019 г. на територията на общината функционират 5 средищни детски
градини, към които има изнесени групи в още общо 13 от общо 44 села в общината.
Според данните от Националния статистически институт43 общият брой на групите
е 27, в които се полагат грижи и се обучават общо 543 деца, от които 261 момичета.
Според анализа към 7. 02. 2019 г. групите са 28, а децата в тях общо 530, като в
това число се включват и децата от яслените групи. В яслена възраст децата са 51,
между 2- и 4-годишна възраст са 135, 5-годишните са 78 и 6-годишните са 78.
Според г-н Станчо Ставрев – зам.-кмет на община Тунджа, с когото разговаряха
изследователи, всички деца в задължителна за предучилищно обучение възраст
са обхванати като освен в целодневна форма в детските градини има и
предучилищна подготовка с полудневна форма на обучение в 3 училища. Като през
този мандат се предвижда и в училищата предучилищната подготовка да премине
към целодневна форма на обучение, ако анализът на нагласите на родителите,
изследван чрез анкетиране, покаже, че има интерес към целодневна форма на
предучилищно обучение в училищата поне за бъдещите 3 години. По-малкия брой
обхванати от детските заведения в общината съотнесен към населението ѝ в ранна
възраст, г-н Ставрев обясни с големия брой деца, които са в чужбина с родителите
си, но се водят с адресна регистрация в общината. Както и с невъзможността да
бъдат обхванати всички деца в яслена възраст поради недостатъчния им брой за
разкриване на групи по селата, в които живеят и ниската им възраст, която не
предполага да пътуват с общинския автобус.

43

https://www.nsi.bg/bg/content/3430/
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Основните принципи, върху които се изгражда системата за грижи и образование
за най-малките в община Тунджа, са: осигуряване на достъп до качествени услуги
в близост до местоживеенето или осигуряване на безплатен транспорт до такива
не само за децата в задължителна предучилищна възраст, но и за всички пътуващи
над 2-годишна възраст; пълна отмяна на таксите, осигуряващи безплатни грижи и
образование на всички деца; осигуряване на грижи и обучение и на децата със
специални образователни потребности.
Според г-н Ставрев предстои анкетиране, за да се установи дали има потребност
от детска градина със седмична грижа, тъй като в общината има семейства, които
се затрудняват в отглеждането на децата си. С тях работят специалистите от
общностния център за деца и семейства в риск с проектно финансиране. В
общностния център следят цялостната кондиция на местната общност, особено на
младите семейства. В общината има детска градина с подходяща материална база
за предоставяне на седмична грижа, която ако се регистрира необходимост, ще
предоставя такава. В общинската наредба няма разписана възможност за почасови
грижи в детските заведения. По проект по ОПРЧР обаче предстои да се изградят
два центъра за почасови услуги за деца и за възрастни хора. В тях ще работят
педагог, медицинско лице, социален работник. Центровете ще бъдат изградени в
села, в които броят на децата не е достатъчен за градинска група, но
същевременно има деца, чиито родители имат нужда да има къде да ги оставят. В
тези села има и възрастни хора, които не се нуждаят от социален асистент, но все
пак имат нужда от подкрепа. Предвижда се потребностите на двете групи – деца и
възрастни да се поемат от един екип, като ще се предоставят не само стационарни
грижи, но и такива в домовете на потребителите. Изработена е цялостна система ‒
как да се заявява потребност и как да се предоставя подкрепа.
Община Тунджа бе единствената от включените в изследването, за която
изследователите получиха информация, че потребностите на семействата се
проучват и чрез анкетиране, и чрез специално организирани срещи с родителите:
В края на всяка учебна година посещаваме всички родителски срещи с кмета и
питаме родителите какво от това, което сме свършили през годината за
децата им намират за полезно и какви потребности са останали незадоволени.
Умуваме заедно с родителите... (интервю със зам.-кмет на община от селски тип).
Информацията, че родители в община Тунджа се анкетират при анализа на
потребностите, се потвърди и от директора на посетената детска градина в
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общината. Останалите директори нямаха информация това да се е случвало в
районите, които обслужват ръководените от тях заведения.
Считам, че преди години имаше повече усилия, свързани с проучване на районите
при планирането на капацитета на детските ясли и градини. В общината има
информация, но не съм оптимист. (интервю с директор на детска градина в
областен град).
В София и Пловдив директори споделят, че недостигът на места за най-малките в
детските заведения е ясен и някои дори се учудват на въпроса дали потребностите
на семействата се проучват.
Не съм наясно дали нуждите на семействата се проучват, но според мен в
общината са наясно с проблема с недостига на места особено за деца в яслена
възраст и показателно за това е, че кметът многократно заявява, че
приоритет за общината е увеличаване на местата. (интервю с директор детска
градина в областен град).
Специалистите в общината са запознати с потребностите и трудностите,
свързани с детските градини и знаят, виждат и полагат усилия… но трябва
още. (интервю с директор на детска градина в областен град).
В общинската администрация са наясно за недостига. Но не ми е известно в
района да е планирано изграждане на ново детско заведение, разкриват се само
нови групи към съществуващи детски градини. (интервю с директор на детска
градина в областен град).
Местата за децата не са достатъчно. Служителите на общината са наясно с
проблема. Знам, че са планирани за изграждане нови детски заведения, но не знам
подробности. (интервю с директор на детска градина в областен град).
Не мога да кажа дали строителството се предшества от анализ на
потребностите. (интервю с директор на детска градина в областен град).
...процесите са динамични и едва ли някой може да направи точни прогнози, за
да планира адекватно обезпечаването на нуждите на семействата с малки
деца. (интервю с директор на детска градина в областен град).
Не съм участвала в обсъждане на нуждите или планиране на разкриване на
услуги. Не ми е известно, ако някой прави такова проучване, кой е. До мен
информацията достига под формата на „слух“. Към днешна дата се чува, че ще
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се строи детска градина..., защото районът не престава да расте, но нищо
конкретно. (интервю с директор на детска градина в областен град)
В рамките на изследването бе обхваната една частна детска градина в София и
една държавна детска градина в Пловдив. Оказа се, че и за тях има чакащи деца.
В държавната, при запълнен капацитет от 24 места, чакащите бяха 4. За частната
детска градина с два филиала, изградени в бизнес сгради за деца на служители,
единият към банка, другият – към мобилен оператор, чакащите бяха много повече,
и то в яслена възраст.
Общо в двете градини имаме 130 деца и много големи списъци на чакащи.
Последните 2 години по над 20–30 деца не могат да бъдат приети. И това са
само деца на служители, външните, които ни се обаждат, които също са много,
изобщо не ги записваме вече. В началото градините бяха отворени и за външни
желаещи, но вече при липсата на места, ограничихме приема само до деца на
служители. В едната градина ни предстои разширяване с още една яслена група,
тъй като тази учебна година не успяхме да открием яслени групи поради липса
на място. С течение на годините имаме пълни групи 2-, 3-, 4-, 5- и 6–годишни.
Чакащите за яслена група са 20–30, по-големите вече всички сме ги поели.
(интервю с управител на частна детска градина)
Според Стратегията за личностно развитие на децата и учениците 2017‒2019
на Столичен общински съвет44 на територията на столицата има 198 общински
детски градини, 3 държавни и 73 частни. А според Общинска стратегията за
личностно развитие на децата и учениците 2018‒2019 в община Пловдив45 на
територията ѝ функционират 52 общински, 1 държавна и 4 частни детски градини.
В останалите населени места, в които бе проведено изследването, няма частни или
държавни детски заведения.
Изследване на НСИ46, обхващащо всички държавни, общински и създадени по
установения законов ред частни детски градини, дава информация за общия брой
на детските градини, броя на децата по райони и местата в детските заведения,
както и за осигуреността на места на 100 деца от населението в общините, в които
е проведено изследването.

44https://sofia.bg/documents/20182/243904/
45
46

Общинска стратегията за личностно развитие на децата и учениците 2018-2019
https://www.nsi.bg/bg/content/3430/
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Табл. 3. Общ брой на детските градини в обхванатите в изследването общини,
брой на децата по райони и местата в детските заведения, както и осигуреност
на места на 100 деца
Източник: НСИ

Детски
градини
Общо
страната

в 1834

Деца

Места общо

Места
деца

218 767

233 766

106.9

Столична
община

276

44 948

42 827

95.3

Пловдив

162

21 382

19 972

93.4

Елин Пелин

11

899

981

109.1

Марица

16

1078

1063

98.6

Тунджа

5

543

651

119.9

на

100

Данните в таблицата ясно показват, че местата в София и в Пловдив не достигат
дори и с капацитета на частните детски заведения, които в София са значителен
брой.
Според директори на детски заведения електронните системи в двата града не
отразяват точно потребностите на семействата с малки деца. Това, че едно дете е
в списъка с чакащи за съответното заведение не означава, че то вече не посещава
друго, от което иска да се прехвърли. Освен това, знаейки за недостига на местата,
родителите нерядко записват детето си като чакащо без нагласата то да посещава
ясла, ако бъде прието. Например при класиране през м. октомври в детска ясла в
град Пловдив е прието дете, чийто родител дошъл в заведението и е обяснил, че
детето е твърде малко да посещава детска ясла към този момент (на година и
четири месеца), но иска да запази мястото до февруари, март. В случая, ако
родителите не запишат детето, то няма да освободи място и ще се класира и на
следващото класиране, т.е. задържа се мястото без реално да го ползва. В същото
заведение
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...от записани 180 деца в яслата ежедневно присъстват между 120 и 130 деца,
рядко достигат 150. (интервю с директор на детска ясла)
Директори и на други детски заведения също заявяват, че в яслената възраст
децата изграждат имунитет, често боледуват и до пролетта посещаемостта в
яслените групи е ниска, т.е. капацитетът на практика не се използва максимално,
въпреки големия брой чакащи деца за ясла.
Директор сподели, че има и родители, които надхитряват системата, като събират
неправомерно точки, например като сменят настоящия си адрес.
Имаме в яслата семейство, което живее заедно, но майката и по-малкото дете,
което е при нас в яслата, имат адресна регистрация тук в нашия квартал, а
бащата и по-голямото дете имат адресна регистрация в друг квартал, където
учи детето. (интервю с директор на детска ясла)
Директор не скри, че макар класирането да се извършва от електронна система все
още има и случаи на записване „по втория начин“. Сподели, че има деца, които се
приемат по нареждане „отгоре“ от други райони, тъй като заведението е с отлична
материална база и затова много желано, като в същото време семейства, които
живеят в съседните блокове не могат да запишат децата си, защото не им стигат
точките.
Прави впечатление, че има и детски заведения, в които броят на децата с хронични
заболявания е много по-голям в сравнение с други от същия тип. Например в
столично детско заведение от 52 деца набор 2017, 6 са с хронични заболявания; в
първа градинска възраст от 55 деца, 8 са с хронични заболявания; във вторите
групи от 65 деца 17 са с хронични заболявания; в третите групи от 63 деца, 15 са с
хронични заболявания; в двете подготвителни групи от 66 деца, 19 са с хронични
заболявания. В друго заведение в третите групи от общо 62 деца, 20 са с хронични
заболявания. Предвид големия брой на деца с хронични заболявания към
директорите на тези заведения бе отправен въпрос дали наистина децата са болни,
или родителите им са се снабдили с медицински документи с невярно съдържание,
за да съберат достатъчно точки за прием; директорите отговориха, че това е въпрос
извън тяхната компетентност ‒ всички родители са представили оригинални
медицински удостоверения, а дали те са с вярно съдържание, ‒ те не могат да
коментират; а наличието на хронично заболяване е допълнителен критерий, който
според наредбата на Столична община носи 3 точки. Тези данни будят тревога,
тъй като се оказва, че почти една трета от децата в някои детски заведения
имат хронично заболяване и трябва да се направи специално проучване, което да
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установи дали това е факт, за да се подкрепят и проследяват тези деца по
подходящ начини или “хронично заболяване“ се използва като възможност за
прием в детско заведение. Това е належащо и важно, за да се установи дали има
изключително висока заболеваемост с хроничен характер при децата (което
показва лоши условия на среда и живот, недобри здравни грижи) или липсват
адекватни политики и действия на национално и общинско ниво, които да
гарантират и осигуряват на всяко нуждаещо се дете и семейство необходимите
услуги за образование и грижа и с това се нарушават основни човешки права и
родителите са принудени да „лъжат системата“.
Остротата на проблема с недостиг на места за децата в яслена възраст се
потвърждава от родители на деца, които не посещават такъв тип детско заведение,
въпреки че има желание и потребност от тяхна страна, но просто няма осигурена
възможност Изследователи се срещнаха с един от многото чакащи родители за
ясла за детето им в Столична община и чуха следното:
Ф. е на година и 10 месеца. Миналата година нямах проблем да запиша кака му в
яслена група в детската градина, където най-големият ми син беше втора
група. За третото ми дете, за малкия ми син обаче няма никъде място в яслите.
Регистриран е в системата и чака ред вече цяла година. Имам допълнително
точки, защото брат му и сестра му са в детската градина, в която
кандидатствам по първо желание, многодетна майка съм и се водя сам родител,
отглеждаш децата си, но въпреки това точките не ми стигат... А трябва да
започна работа, въпреки че баща им работи и родителите ни ни помагат,
парите не ни стигат. (интервю с майка на дете, чакащо за детска ясла в
столицата)
Директорите, дори в рамките на един и същ областен град, отговарят различно на
въпроса дали има нужда от повече детски заведения, или поне повече места в
съществуващите. От Не. Категорично има достатъчно през Нужда има,
определено! В кварталите (следва изброяване), до Категорично наличните
места в детските заведения не стигат и става все по-сложно. Всички райони
имат нужда от повече места.
Според директор в друг областен град обаче родителите не само че искат място за
детето си в близост до местоживеенето си, но имат и предпочитания в кое точно
детско заведение да е то: В нашия район има много новоизградени жилищни
кооперации, в които живеят много млади семейства от цялата страна. И
самият факт, че има свободни места в съседни детски градини, а за нашата
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много чакащи деца, не сочи за недостиг на места, а може би за предпочитания
на родителската общност. Има свободни места в други градини в нашия район,
но да, при нас наистина броят на чакащите е много голям, но може би този
интерес е продиктуван от дейностите в детската градина... За яслената
възраст имаме три нови групи, преди няма и месец се откриха. Децата са
класирани през май месец и сега посещават яслата... Достатъчно места има
обаче само за децата в задължително предучилищно обучение, има недостиг за
яслена възраст, както и за първа и втора групи. Тепърва предстоят още
строителства в района… (интервю с директор на детска градина в столицата).
Практическото осигуряване на наличност в това изследване установяваме чрез
група въпроси, зададени не само на директорите, но и на родителите и персонала
на заведенията за деца в ранна възраст – детските ясли и детските градини.
Според получените отговори болшинството от родителите на децата, които
посещават детска ясла ‒ 87% от анкетираните, не са имали проблем при
записването на детето. Родителите, които отговарят, че са имали проблем със
записването на детето им в яслата, са 13%. Родителите, които не са имали проблем
при записване в детска градина, също са болшинство от анкетираните ‒ 69.6% са
отговорили, че не са имали проблем със записването на детето в градината. В
същото време една трета от тях посочват, че са срещали затруднения и проблеми,
което показва, че не са осигурени за всички деца наличност и достъпност на услуги
за ОГРДВ, според наличните потребности и желания на семействата.
Съществува значителна вариация в дела на родителите, срещнали този проблем
според типа на населеното място, в което живеят. Повече от една трета от
живеещите в столицата и голям град/областен център, от общия брой родители на
деца, посещаващи детски ясли и градини (34.3%) са заявили, че са имали проблем
със записването на детето, докато отговорилите по този начин родители от малък
град или село са едва 1.9%. Установява се корелационна зависимост на
възможността за записване в детско заведение според типа и големината на
населеното място (0.310 ‒ слаба връзка).
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Фиг. 10. Проблеми на родителите със записването на детето според типа
населено място

Нито един от родителите с ромска етническа принадлежност не е посочил, че е
имал проблем със записването на детето си в детското заведение, както е видно
от разпределението на данните според етно-културната принадлежност на
анкетираните родители на следващата фигура.
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Фиг. 11. Проблеми на родителите със записването на детето според етноса на
семейството

Отговорите според семейния статус на родителите на въпроса „Имали ли сте
проблем със записването на вашето дете в близост до мястото, където живеете
поради липса на свободни места?“ показват, че с 10% е по-малък делът на
родителите, които сами отглеждат децата си и са посочили, че са имали такъв
проблем ‒ те са 16.7%, докато при двама родители, отглеждащи детето заявилите,
ча са имали проблем, са 27.2% от анкетираните. В някои общини са въведени
социални критерии при записване на дете в детско заведение за подкрепа на
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родителите и
родители.

един от тези критерии дава предимство на деца на самотни

Фиг. 12. Проблеми на родителите със записването на детето според семейния
статус

Адаптиране на такси, работно време, транспорт
Както се установява от проведени други изследвания, една от основните причини
да не бъдат записани децата в детска ясла или градина е отдалечеността им от
67
www.eufunds.bg
Проект № BG05SFOP001-2.009-0207 „Практиката и нормативната база за ранно детско развитие в Република България в
контекста на „Препоръка на Съвета на ЕС за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст“ се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд

местоживеенето на семействата и в тези случаи ангажимент на общините е
осигуряването на транспорт, за да се гарантира правото на достъп на всички деца
до услуги за грижа и образование. Посочилите, че детското заведение е в близост
до местоживеенето им, са 50.2% от анкетираните родители. От останалите
родители, чиито деца посещават детско заведение, отдалечено от мястото на което
живеят, само 8.1% посочват, че има осигурен транспорт от общината.
От анкетираните родители на деца, които посещават ясла, 7.3% посочват, че
детето им посещава отдалечено детско заведение, защото няма възможност да
ползват такова в близост до местоживеенето им. Децата, които посещават
отдалечена детска градина, са два пъти повече ‒ 15.4%, според отговорите на
родителите, с които е проведена анкетата.
Представените на фиг. 13 данни показват, че повече от осем пъти е по-голям делът
на родителите на децата, живеещи в малки населени места, които посочват, че има
осигурен транспорт от общината до детското заведение, в сравнение с
отговорилите по този начин родители от столицата и голям град/областен център ‒
съответно 25% (малък град, село) и 3% (столица, голям град).
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Фиг. 13. Осигуреност на транспорт за децата от общината

Данните, разгледани според етно-културната принадлежност на родителите
показват, че макар и не силно изразено, се установява различие има между
отговорите на родителите с българска и тези с ромска етническа принадлежност.
От самоопределилите се като роми родители 60% посочват, че детската градина е
в близост до местоживеенето им, а от самоопределилите се като българи родители
50.5% са посочилите, че детската градина е в близост до местоживеенето им.
Наличие на осигурен от общината транспорт са посочили 40% от анкетираните
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родители с ромска етническа принадлежност и едва 5.6% от родителите с
българска етническа принадлежност.
Фиг. 13 А. Осигуреност на транспорт за децата от общините

Осигуряването на достъп през призмата на финансовите параметри, които са в
състояние да поемат родителите, е важен критерий в полето на изследваната
първа област по рамката за качество на ОГРДВ. Адаптирането на таксите и
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поемането на част от тях от общината се оказва мощен стимул за повишаване на
обхвата и коефициента на записване на децата в заведения за ОГРДВ.47
Според получените резултати от анкетите сред родители, чиито деца посещават
детска ясла, най-голям дял от тях получават средномесечен доход между 400 и 800
лева ‒ 38.5%. Този дял е най-голям и сред родителите на децата в детска градина
‒ 41.2% според дадените от тях отговори.
Сред родителите на деца в яслена възраст на второ място според средномесечния
доход е делът на родителите с доход над 1200 лева, докато при родителите на
деца, посещаващи детска градина на второ място е делът на тези с доход между
800 и 1200 лева средномесечен ‒ 26.1%.
Делът на родители, които имат под 400 лева средномесечен доход, при
анкетираните родители с деца в ясли е 13.5%, а при тези, чиито деца посещават
детска градина, е 10.9% според получените отговори.
От разпределението на получените отговори от родителите на деца в яслена
възраст и в предучилищна възраст, на въпроса “Таксата съобразена ли е с дохода
и социалното ви положение?“, се вижда, че и в двете групи болшинството от тях
посочват, че е една и съща за всички деца – съответно посочено от 53.6% от
родители на деца в ясла и от 70.8% от родители на деца в детска градина.
Отговорилите, че таксата е съобразена с дохода и семейното положение, са 26.8%
от родителите на децата в ясли и 15.7% от родителите на деца в детски градини.
Според отговорите на 19.6% от родителите на деца в ясла и според 14.6% от
отговорите на родители на деца в детска градина, „детското заведение е безплатно
за всички деца“.
Анализът на данните, разгледани според разполагаемия средномесечен доход на
семейството, показва, че по-голяма част от родителите с доход под 400 лв. (68.0%)
посочват в отговорите си, че детското заведение е безплатно за всички деца.
Болшинството от всички останали родители с доход над 400 лв. са посочили, че
„таксата е една и съща за всички деца“ – при тези със среден месечен доход между
400 и 800 лв., те са 64.4%, при родителите със среден месечен доход между 800‒
1200 те са 84.6% и 70.8% при тези със средномесечен доход над 1200 лв. Това е
47

Насърчаване на посещаемостта на детската градина от деца в неравностойно положение, Експериментални
доказателства от България, Доклад за оценка на въздействието 2017 г., Световна банка, ТСА, SIEF, Америка
за България
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така, защото тази група респонденти – с доход до 400 лв., е основно от една от
малките общини (Тунджа), където е приет диференциран подход и таксите са
адаптирани според социално-икономическия статус на родителите, работи се
активно по проекти и това дава възможност да се поемат таксите за всички деца в
задължителна предучилищна възраст.

Табл. 6
Средномесечен разполагаем доход на член от
семейството
Таксата за детското заведение
на детето Ви съобразена ли е с
дохода и социалното положение
400–800
на родителите?
Под 400 лв. лв.
Яслата/Градината е безплатна
68,0%
за всички деца
Размерът се определя според
0,0%
дохода на родителите

Размерът се определя
семейното положение

от

4,0%

Таксата е една и съща за всички 32,0%

800–1200
лв.

Над
лв.

16,1%

1,9%

0,0%

0,0%

0,0%

4,2%

20,7%

15,4%

34,3%

64,4%

84,6%

70,8%

1200

Може да се предположи, че тази разлика в отговорите се дължи на въведения от
някои общини диференциран подход, подкрепящ семейства в неравностойно
икономическо и социално положение, според който общината поема част или целия
размер на таксата за детето.
Допълнителните занимания на децата изискват наличие на материали за работа и
организиране на събития. Според отговорите на 67.3% от анкетираните родители
на деца в ясла и според 78.3% от анкетираните родители на деца в детска градина
тези такси не са съобразени с дохода и семейното положение.
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Заявилите, че допълнителните занимания са безплатни за всички деца, са 18.2%
от анкетираните родители на децата в ясли и 14.4% от анкетираните родители на
децата в детски градини.
Интересно е разпределението според семейния статус на отговорилите родители,
което показва, че 64.7% от родителите, които сами отглеждат децата си, посочват,
че допълнителните занимания са безплатни за всички деца.
Възможността за предоставяне на право за ползване на почасови грижи за детето
в детското заведение също може да осигурява по-голям шанс за посещаването от
повече деца и повече деца да получават необходимите им грижи и образование. В
Приложението към Препоръката за висококачествени системи за образование и
грижи в ранна детска възраст се подчертава, че според изследванията, „...
гъвкавото работно време на детските заведения и други улеснения могат да
предоставят възможности за участие, особено на децата на работещи майки и от
малцинствени групи или групи в неравностойно положение“48.
Данните от проведените интервюта с директорите показват, че нито едно от
посетените детски заведение не предлага възможност за почасово ползване. По
изключение, когато важни причини налагат това, се допуска вземане на дете порано, обикновено на обяд. Изискване на всички заведения е децата да идват
навреме за закуска, а някъде, където има практика за сутрешна гимнастика, преди
закуска. Директори споделиха, че не всички родители изпълняват това изискване
напълно и има закъснения, които развалят режима. Най-честото оправдание на
родителите е, че децата им не могат да заспят навреме и затова сутрин не могат
да станат. Освен това, не само че в посетените заведения не се практикува
предоставяне на почасови грижи, но някои общински наредби не регламентират
изобщо такава възможност (например в община Тунджа). В София възможност има
и в Информационната система за обслужване на детските заведения и
подготвителните групи в училищата, такива са посочени – детски градини с
„почасова организация“, но такава в рамките на изследването не бе посетена.
Изненадващо е, въпреки отговорите на директорите, че в ръководените от тях
детски заведения не се предоставят почасови грижи, значителна част от
персонала, работещ в тях, както и родителите на деца, които ги посещават,
посочват, че такива се предоставят. Това е така, тъй като няма въведено
Приложение към Препоръка на Съвета за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска
възраст, май 2019 г.
48
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регламентирано почасово отглеждане на децата като мярка за улеснение и
подкрепа на родителите, както и като възможност за повишаване на обхвата на
децата, но има такива случаи, в които епизодично се налага по-кратък престой на
детето в някои дни при необходимост.
От всички анкетирани родители 23% отговарят, че детското заведение, което
посещава детето им, предоставя такава възможност, докато от персонала
отговорилите по този начин са 45.3%.
От отговорите на родителите е видно, че най-голям дял от тях посочват, че няма
такава осигурена и регламентирана възможност детето да посещава определен
брой часове детското заведение и допускането за посещение за няколко часа, а не
за целия ден, може да става само „по изключение“, т.е. изключително рядко при
наложила се необходимост, а не като стимул за посещение или подкрепа на
семейството за определено време от деня според 31.5% от родителите на деца в
ясли и 40.3% от родителите на деца в детски градини. Този отговор е посочен в
39.6% от отговорите на персонала на тези детски заведения.
Такава възможност изобщо не се допуска от заведението, което посещават децата
им, според 25.9% от анкетираните родители на деца в яслена и според 19.3% от
анкетираните родители на деца в предучилищна възраст. Няма създадена такава
възможност в заведението, в което работят и според отговорите на 15.1% от
анкетирания персонал.
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Фиг. 14. Осигурена възможност от детското заведение за почасово ползване
на услуги за ОГРДВ според родителите и персонала

Данните според типа населено място показват, че 46.3% от анкетираните родители
на деца, които са от малък град и село, посочват, че има създадена възможност
детето им да посещава за определен брой часове детското заведение, докато само
16.3% са родителите от столица, голям град/областен град. Допускането на
почасова грижа „Само по изключение“ са посочили 42.7% от родителите от голям
град, столица/областен център и 22.2% от родителите от малък град, село.
Категорично посочилите, че няма такава възможност, родители са 23% от
столицата, голям град/областен център и 14.8% от малък град или село.
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Фиг. 15. Възможност от детското заведение за почасово ползване на услуги
за ОГРДВ според типа населено място

Разпределението на данните според етно-културната принадлежност на
родителите показва, че в определени населени места са въведени диференциран
подход и мерки за подкрепа и поощряване на посещаемостта и ползването на
услугите в заведенията за ОГРДВ. От разпределението на Фиг. 14 е видно, че 87.5%
от родителите с ромски произход са посочили, че могат да водят детето си за
почасова грижа, докато при родителите от български произход те са 18.6%.
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Фиг. 16. Възможности за почасова грижа

Друга възможност за подкрепа на родителите с деца в ранна детска възраст, която
се осигурява от детските заведения за ОГРДВ, са дежурствата след работно време,
за да могат работещи на смени или пътуващи родители да бъдат спокойни за
детето си.
В никое от посетените детски заведения не бе получена информация за разписана
и приета с вътрешен акт възможност да се осигурява от детското заведение
дежурен учител, който да остава след работно време за улеснение на родителите,
в случай че им се наложи да вземат детето си в по-късен час от работното време.
Почти всички детски заведения работят от 7 сутринта до 19 часа, с изключение на
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две, чието работно време е от 6.30 до 18.30 ч. – едното е детска градина в малък
град, в който има още една детска градина, която работи от 6 до 18 ч., а другото е
самостоятелна детска ясла в областен град. Според всички директори работното
време напълно устройва родителите и не са получавали предложения за
промяната му. Единствено посетената частна детска градина е с продължителност
на работното време под 12 часа ‒ от 7.30 до 19 ч. Понякога има случаи на закъснели
родители, което е разбираемо, но ако се случва често – обясняваме на
родителите, че за детето не е добре да прекарва толкова дълго в детската
градина, не че ние не можем да се грижим за него, но 19 ч. вече е време, в което
детето трябва да се прибере вкъщи. (интервю с управител на частна детска
градина). Според директори по регламент непотърсено дете до 20 ч. се води в
районното полицейско управление, но в никое от посетените детски заведения не
се е случвало. Практика „дежурен учител“ има в някои заведения в рамките на
работното време и означава, че ако градината работи от 7 до 19, то децата до 7.30
и след 18.30 ч. се посрещат и респективно изпращат от дежурния учител, а
редовната смяна – идва и си тръгва половин час по-късно/по-рано. В населено
място от селски тип, където всички се познават и много от децата пътуват до
средищни детски заведения с транспорт, осигурен от общината, по думите на
директор се случва родител да не може да си вземе детето навреме от автобуса и
в такива случаи се уговаря с пътуващия с децата учител да вземе детето със себе
си, докато успее да се придвижи или да го предаде на друг познат родител. Само в
едно от посетените детски заведения е осигурен транспорт. Градината е средищна
и общината осигурява безплатен транспорт за всички деца (не само за тези в
задължителна за предучилищна подготовка възраст) от съседните села, които
заведението обслужва.
На въпроса дали се осигурява дежурен служител, за да се даде възможност за покъсно вземане на детето според данните от попълнените от персонала анкетни
карти, 50% заявяват, че винаги има дежурен служител, който остава след работно
време и така се дава възможност за по-късно вземане на децата. Делът на тези
служители от персонала, които заявяват, че няма възможност и не се осигурява
дежурен служител за по-късно вземане, също е 50% според получените отговори.

Заключения, които са направени на база данните и
информацията
от
количествените
и
качествените
изследвания в общините, свързани със степента на съответствие на
политиките и практиките на институциите и заведенията за ОГРВД с
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критериите за осигуряване на достъп до качествени услуги за образование и
грижи в ранна детска възраст за всички деца по Първа позиция от
изследваната област „Услуги, които са налични и достъпни за всички
семейства и техните деца“:










В почти всички общини от обхвата на изследването (с изключение само на една)
не се осъзнава необходимостта и не се провежда проучване, анализ и оценка
на нуждите и на демографската ситуация в населеното място. Необходимостта
от разкриване на детски заведения се определя само от броя чакащи и
незаписани деца. Съществува само един пример ‒ в община Тунджа, на много
добри практики за задълбочено и цялостно изследване на потребностите на
местното население, което включва и проучване на мнението на родителите на
деца в ранна възраст.
В повечето от общините от обхвата на изследването таксите не са
диференцирани и не са адаптирани с оглед улесняване на достъпа до ОГРДВ
на деца от семейства в неравностойно положение. Само в една от общините бе
установено, че са въведени облекчения и има деференциране на таксите за
посещение на детските заведения (за определени възрастови групи деца
таксите се поемат изцяло от общината) и за допълнителните занимания на
децата чрез такива финансови механизми, за да се улесни достъпът и за
домакинства с ниски доходи като подкрепа на семействата.
Статистическият анализ показва, че по-често в малките населени места се
предоставя подкрепа от общината, като се осигурява транспорт за децата от
дома до детското заведение, за да се гарантира достъп за децата до услуги за
ОГРДВ, в сравнение с големите населени места. Това е логично и необходимо
състояние, поради отдалечеността на детските заведения и концентрацията им
в по-големи населени места.
Само в една от общините от обхвата на изследването ‒ Столична община, е
въведен регламент, който дава възможност за почасово ползване на
заведенията за ОГРДВ, като мярка за подкрепа на родителите и увеличаване на
обхвата на децата в детските градини.
В останалите общини, в които е проведено изследването, няма въведен такъв
регламент за подобен вид форма на грижа, но има практики, които позволяват
при определени случаи, а не редовно, децата да пребивават в детското
заведение определен брой часове. Установените разминавания в отговорите на
родителите и отговорите на работещите в тези детски заведения се дължат на
различното разбиране на почасовата грижа. Не е въведена и разписана така
възможност като политика на детското заведение, която да е регламентирана с
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някакъв вътрешен акт, от една страна, но от друга страна, когато се налага, при
определени случаи, родителите могат да вземат детето си по-рано или да го
заведат по-късно, като това не се случва регулярно и системно и не е допустимо
по регламент като форма на грижа.
Както вторичният анализ на статистическите данни от НСИ, така и резултатите
от приложените методи при проведеното изследване показват, че има
неравномерно разпределение на детските заведения в градските и селските
райони. В големите градове, включени в изследването (гр. София и гр. Пловдив)
не е осигурен достъп за всички деца до качествени услуги за ОГРВ, според
данните за броя на чакащите за прием деца, както и делът на родителите, които
посочват наличие на трудности при записване на детето им в детско заведение.

2. Степен на социално приобщаване и приветствие на
многообразието.
Мерки за улесняване на плавния преход от домашната среда
към детското заведение
Първият контакт между семействата на децата и детското заведение се случва на
ниво родител‒директор при подаването на заявление за записване. Проучването
установява, че обща практика в посетените заведения е, че директорите избягват
да делегират тази дейност на друг служител. Те държат да се запознаят с
родителите и лично да поговорят с тях. На тези срещи директорите обясняват на
родителите какъв е режимът в градината още при приема, за да имат
достатъчно време ‒ няколко месеца да настроят режима на детето към този в
детското заведение. (интервю директор на детска градина малък град)
Първата ни среща с родителите е при самия прием, аз водя разговор с всеки
един родител, защото искам да се запозная с тях и да чуя притесненията им.
(интервю директор детска градина столица)
Според повечето от интервюираните директори целта при тези първи срещи е да
видят какви са страховете и притесненията на родителите, които ще водят
детето си на едно непознато място, а за тези места се говори негативно
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навсякъде и да ги успокоят, защото когато родителите са спокойни, това
спокойствие се предава и на децата.
След тези първи срещи между родители и директори следва първа родителска
среща, която си поставя същите задачи.
Това, което правим, особено за първа група, е ‒ още май месец, когато ги
записваме, правим родителска среща, запознаваме ги със средата, със
занималнята, с учителите и им казваме какво децата трябва да могат да
правят на тази възраст в началото на учебната година. Какви навици за
самообслужване трябва да имат, за да се постараят да ги изградят през
лятото; три месеца у дома е достатъчно време да ги подготвят. (интервю с
директор на детска градина в столицата)
Интервютата с директорите показват, че е установена практика постъпването на
децата в детското заведение да се извършва на порции, така че новодошлите да
са 2‒3 деца, не повече, а другите вече да се адаптирали.
Постъпването се случва по две деца през три дни, за да може да има спокойна
атмосфера в яслените групи, както и в първите групи. Самата система ни
позволява такъв период на адаптация и ние се възползваме от това нещо, за да
може наистина децата да са спокойни и да идват на място, което е приятно за
тях, т.е. да предложим сигурна среда. (интервю с директор на детска градина в
столицата)
Децата в яслата постъпват поетапно, т.е. не всички наведнъж. (интервю с
директор на детска градина в столицата).
...в яслата приемаме не повече от 3 нови деца на седмица. (интервю с директор
детска градина в малък град)
Данните от интервютата показват сходство във всички посетени детски заведения
по отношение на осигурената възможност за постепенно увеличаване на времето
за престой. Почти във всички посетени заведения новопостъпилите деца
престояват първите дни до обяд – някъде срокът е фиксиран, другаде – той зависи
от адаптивността на детето.
Първите 3 дни от приема децата престояват в яслата до обяд. (интервю с
директор на самостоятелна детска ясла в областен град)
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Само един директор сподели, че ако адаптивността на детето позволява, е добре
от първия ден да остане да спи следобед.
...няма общовалидна формула, която да е успешна в адаптационния период на
всяко дете... родителите питат първоначално до обяд ли да ги водят, или
направо за по цял ден... Това, което аз им отговарям е, че детето само ще
покаже дали трябва да го вземат на обяд. Ако детето е спокойно, затова имаме
и телефоните за комуникация, ако легне на обяд в леглото и е спокойно, е хубаво
децата да се оставят от първия ден да се адаптират. Защото, ако родителите
ги вземат на обяд и децата свикват с този режим, с този ред и в момента, в
който решат да ги оставят ‒ за тях ще бъде нов етап на приспособяване,
излишен. (интервю с директор на детска градина в столицата)
От всички посетени детски заведения частната детска градина се откроява с
практиката си в адаптационния период по отношение на продължителността и
времето от деня, когато се провежда престоят през първите дни на
новопостъпващите. Първо детето идва с родител за по час следобед, после сутрин.
Съветваме родителите да дойдат два пъти за по един час следобед по време
на свободна игра, когато няма занимания – няма значение дали ще е на двора или
вътре в групата, за да може детето свободно да се разхожда и разглежда, да
пипне. След тези два дни следобедни, имаме два-три подобни сутрешни, които
също са за час, максимум час и половина. Броят на сутрешните посещения се
преценява в зависимост от детето, преценява се и дали майката да е вътре в
групата, или да изчака във фоайето, но детето да знае, че тя е там, да може
да отиде да види, че е там и когато иска – да излезе. И така още няколко дни,
но е строго индивидуално и се определя от поведението на детето.
Адаптацията е около две седмици, като при втората седмица накрая, детето
остава да спи. А може и третата седмица това да се случи. (интервю с
управител на частна детска градина в столицата)
С това приключват сходствата и започват различията в подходите на различните
детски заведения в адаптационния период на децата. Тези различия са в голям
диапазон. От едната крайност, при която в сградата на детското заведение се
правят функционални размествания на помещенията, за да не може родителите
да надничат в групите (самостоятелна детска ясла в областен град), до другата,
в която учители и директор насърчават при трудна адаптация родител да влиза в
групата и да остава до момента, в който детето се успокои (детска градина в
столицата). От едната крайност, в която тук работят професионалисти, които
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си разбират от работата, педагозите си разбират от работата, а
родителите трябва да съдействат за всичко, за да има ред и дисциплина;
правилата са важни (държавна детска градина в областен град), до отвореност на
персонала към предложения на родители, за това как да направят прехода от
домашна среда към детското заведение по-безболезнен.
По отношение на достъпа на родители вътре в групите в периода на адаптация,
почти всички директори заявяват, че в ръководените от тях заведения такъв не се
разрешава, защото трябва да поддържаме някаква хигиена, но основната причина,
която изтъкват, е, че за децата не е добре родител да влиза с тях. От една
страна, за останалите деца, които се питат защо едно дете е с родител, а те
не са и от друга страна ‒ за самото дете, което, ако един ден влезе с родител,
на следващия ще очаква отново да е с родител. (интервю с директор на детска
градина в столицата)
Родителите са инструктирани да не носят децата си, а да ги водят за ръка, за
да може да няма „отскубване“ от родителя, а предаване на ръката на детето.
Родителят води детето до шкафчето му, което е в преддверие пред групата
за ръка, където медицинската сестра го хваща за ръката и го повежда, а ако
плаче, го гушва и вкарва. Децата се оставят да се наплачат. Обратна връзка
родителите могат да получат на обяд по телефона. Не се допуска влизане на
родители в групата. През юни имаше ден на отворените врати, когато
родители имаха възможност да влязат и да разгледат материалните условия.
(интервю с директор на самостоятелна детска ясла в областен град)
Родителите могат да влизат само в коридора... могат да влязат да разгледат
групата само след предварителна уговорка, достъпът до групите е ограничен.
(интервю с директор на детска градина в малък град)
Въпреки това в някои детски заведения достъп на родител се допуска по
изключение:
„Действаме според всеки случай индивидуално. Понякога се позволява влизането
на родител в групата, вземането на децата на обяд. Но според директорката
влизането на родители в групата не е добра практика, тъй като много от
родителите дори да искат, сутрин бързат за работа и нямат възможност да
влязат и техните деца ще страдат, виждайки други родители, но не и своите.
(директор на детска градина в столицата)
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Макар че сега във втора група ми се случи един родител да присъства една
седмица и да стои с детето си в занималня, за да може то да се адаптира.
Детето не е било в достатъчна степен социализирано и е било наясно, че баща
му може да работи от къщи, която информация е използвало да го изнудва да си
стои вкъщи. На детето му е било интересно, когато са имали работа в
опознавателните книжки, но когато е идвало време за свободни занимания, то
се е чувствало неспокойно, тревожно, което означава, че детето не е
социализирано достатъчно за тази възраст. И детето не умее да играе. Това
наложи баща му да идва с него в групата. От останалите деца, които са поемоционални са се разстройвали от присъствието на чужд родител и от
липсата на техен, но тук е идвала ролята на педагозите да обяснят какво
налага това. Родителят беше в групата по негова инициатива. Ние сме
отворени към предложенията на родителите, но преценката е наша. (интервю
с директор на детска градина в столицата)
Само в едно от посетените общински детски заведения [в]секи един родител е
поканен да влезе със своето дете... Когато имаме по-трудна адаптация, ние
сами се опитваме да убедим родителите да влязат. Те ни имат доверие, влизат
и виждат какво се случва. Те са спокойни и ние сме спокойни... Останалите деца
също не се разстройват, защото адаптацията се случва поетапно... Разбирам
притесненията на родителите, защото аз съм вътре и виждам, че няма нищо
страшно, напротив положителни са нещата, но те са отвън, не са влезли, не са
видели какво е и затова са толкова несигурни. Когато допуснем родителите
вътре и видят, че всичко е така, както трябва да бъде ‒ спокойна атмосфера,
приятна, в която децата се чувстват добре... За съжаление някои нормативни
изисквания не са достатъчно изчистени относно здравни книжки... (интервю с
директор на детска градина в столицата)
В същата детска градина, в която вратите на групите са отворени за родители, се
провежда практика „Утринна приказка“.
Втора година вече работим по проект, по който бяхме една от апробиращите
детски градини „Утринна приказка“. Децата в първа група се адаптират с
помощта на своите родители. Даваме възможност на родителя да прочете
приказка в рамките на 15 минути, да се запознае с децата, да остави спокойно
своето дете в детската градина, да види, че няма нищо страшно, нищо
неочаквано. Миналата година проектът беше в двете ни първи групи. Сега
продължаваме не само с новите ни три първи групи, но и с вторите ни. Като
каним сутрин приказки да четат не само родители, но и общественици,
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значителни личности от района, ученици от съседното училище идват. Така че
не би следвало да затворим вратите, нашите врати винаги са отворени. И във
всеки един момент родител, който иска да влезе, може да влезе и да види какво
се случва. (интервю с директор на детска градина в столицата)
По същия проект се четат приказки сутрин и в една от посетените детски градина в
селски район. В същата се провеждат и съвместни екскурзии с деца и родители.
Приказки от родители се четат и в частната детска градина, но в следобедните
часове.
От информацията, получена при интервютата с директорите, може да обобщим, че
приемът на новопостъпващи се осъществява постепенно, за да няма струпване на
повече от 3 деца в адаптационен период. Най-често първите дни децата престояват
в детското заведение до обяд и когато персоналът прецени, че детето вече е
спокойно, приканват родителите да започнат да го оставят да спи следобеден сън
в групата. Съпровождане на дете в адаптационен период от родител вътре в
групата се допуска редовно само в едно от посетените в рамките на изследването
детски заведения. Общото споделено мнение на директорите е, че не е добра
практика родители да влизат в групите, тъй като смятат, че по този начин не само
не се облекчава адаптационният период на детето, но се разстройват и останалите
деца в групата.
В това проучване не установяваме причините за изразено определени мнения или
нагласи, които в сравнение с практиките в детски заведения в други европейски
държави са коренно различни и може само да се предполага какви могат да бъдат
основанията за това, като се има предвид големия брой деца в групите,
съотношението между брой деца на един възрастен, предимно медикализираната
грижа за деца в яслена възраст, инфраструктурата на детските заведения и много
други предпоставки.
От общия брой анкетирани родители на деца, посещаващи детски ясли и детски
градини, 27.6% посочват, че има предвидени мерки за улесняване плавния преход
на децата от домашната среда към детското заведение, като могат да влязат с
детето си и да останат известно време в групата, докато се успокои. Делът на
отговорилите по този начин анкетирани членове на персонала е почти идентичен –
28.7%. Възможност за предварително познаване на обстановката и постепенно
удължаване на времето за престой на детето в групата е посочена от 20.4% от
родителите и от 47.2% от персонала.
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От анкетираните родители 15.1% посочват, че няма възможност за плавен преход
и детето се оставя на вратата, като от персонала този отговор е посочен от 6.5% от
анкетираните. Разбирането, че за всички деца трябва да има един ред и не бива да
се допускат изключения, за да не се разстройват останалите деца в групата, се
споделя от 19.4% от анкетираните членове на персонала в тези детски заведения.
Разрезите на получените данни според типа населено място показват различия в
отговорите на родителите, които стигат до десетпроцентни и по-големи разлики,
макар да не се установява висока степен на влияние по отношение на
възможностите за плавен преход на детето към детското заведение. От
анкетираните родители, които живеят в малък град или село, на първо място сред
мерките, предвидени за улесняване на плавния преход на детето, 44.4% са
посочили, че имат възможност да влязат с детето в групата и да си тръгнат, когато
са сигурни, че е вече спокойно, докато от анкетираните родители от столицата,
голям/областен град, този отговор е посочен от 21.4% от тях. Те не могат да влязат
вътре в групата, но е разрешено детето да носи любима вещ са посочили 7.4% от
живеещите в малък град, село, анкетирани родители и 29.2% от живеещите в
столицата, голям град/областен център като мярка за улеснения на плавния
преход. Отговорилите, че има възможност да водят детето на опознавателни
разходки и постепенно да увеличават престоя са с почти еднакъв относителен дял
от анкетираните родители от двата типа населени места – съответно те са 20.8%
от живеещите в столицата, голям град/областен център и 20.4% от живеещите в
малък град, село. Консолидацията на отговорите, които показват, че родителите не
са включени и не участват в осигуряването на този плавен преход, съчетава дела
на отговорилите, че предават детето на вратата независимо дали отива с желание
(16.1% от столицата, голям град/областен център и 13% от малък град, село) и
„персоналът е отворен за предложения как може да направим преходът побезболезнен за детето“ (31.5% от родителите от столицата, голям град/областен
център и 25.9% от родителите от малък град).

Приобщаване на деца със специални потребности
Всички директори – респонденти по изследването заявиха, че приемат деца със
специални образователни потребности, ако такива кандидатстват.
Да. Всички деца със специални потребности, които кандидатстват, се
приемат. (интервю с директор на детска градина в областен град)
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Най-често това са деца с проблеми в аутистичен спектър и поведенчески проблеми,
със слухово-речеви затруднения, има и единични случаи на деца с ДЦП, със
синдром на Даун, с ТЕЛК-ови решения за лека или умерена умствена изостаналост.
В една от най-големите столични детски градини нямаше нито едно дете със СОП,
в други има малък брой – около 3, има и градини с десетина деца със СОП. В
самостоятелна детска ясла имаше дете със синдром на Нунан и с вродена
сърдечна аномалия, изключително бавно се храни и поглъща течности;
изключително малък прием на храна, от което следва бавно наддаване – детето
престоява само по няколко часа в яслата преди обяд, тъй като в заведението не
могат да го хранят. Според директор на ясла децата в яслена възраст са все още
твърде малки, за да се говори за специални потребности, ако нямат видимо
увреждане. Никой в тази възраст не поставя диагнози. Пък и родителите имали
склонност към „прикриване“ на проблеми.
Според директор на детска градина не е задължително детето да е с диагноза, за
да му се осигури допълнителна подкрепа, защото Наредбата за приобщаващото
образование не изисква едно дете да има диагноза, а изисква ние да подпомагаме
децата, ако са със затруднения в ежедневието. В повечето случаи
затрудненията са обучителни ‒ хиперактивност, дефицит на вниманието, но
не бих ги диагностицирала, т.е. това не са диагнози, а моменти състояния,
които до края на предучилищна възраст в много случаи се изчистват. Но тези
деца се нуждаят от допълнителна подкрепа.
Имали сме и повече от 3 деца със специални потребности в група, заради което
сме имали проблеми, тъй като по закон е регламентирано да са до 3. Но до това
положение се е стигало, защото при постъпването децата не са били със
заявен проблем (или проблемът не е бил открит, диагностициран или просто не
е бил заявен от родителите). Впоследствие става видим и се тръгва по пътя...
(интервю с директор на детска градина в областен град)
Директори споделят, че не рядко забелязват трудности в развитието на детето, но
родителите отказват да приемат наличие на такива. Според директор на детска
градина, спазвайки процедурите по Наредбата за приобщаващо образование се
губи ценно време (около година) за започване на работа с деца със специални
потребности от специалисти. Има и случаи на деца, чиито родители отказват
допълнителна подкрепа, която може да бъде оказана от РЦПО. Но дори в такива
случаи намират начин да подкрепят децата.
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От всички анкетирани родители на децата, които са в яслена и предучилищна
възраст и посещават детско заведение за ОГРДВ, 4.7% са посочили, че детето им
има специални потребности. Според получените резултати от отговорите на
родителите, децата с такива потребности в яслена възраст са 4.2%, а в
предучилищна – 5.1%.
Интерес будят данните, които показват, че в 15.4% от семействата, в които се
говори основно ромски език, детето е със специални потребности, докато само при
3.8% от семействата, в които основният език е български, детето е със специални
потребности.
Фиг. 17. Деца със специални потребности
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Данните от интервютата с директори, свързани с отговор на въпроса дали сред
персонала им има обучени хора за работа с деца със специални потребности, са
доста различни. Трима директори (на самостоятелна детска ясла, на държавна
детска градина и на общинска градина в областен град) отговорят директно, че
нямат такива. При посещението в самостоятелната ясла бе установено, че една от
медицинските сестри е работила през целия си трудов стаж, докато се пенсионира
в дом за медико-социални грижи, преди да бъде закрит, а към момента на
посещението, въпреки че е пенсионер, продължава да работи в яслата.
Медицинската сестра сподели, че в яслата работят още две нейни колежки от
ДМСГД и че и трите имат дългогодишен опит в работата с деца с увреждания.
Болшинството директори на останалите детски заведения споделят, че нямат
специално обучени хора, но редовно провеждат обучения.
Персоналът ежегодно преминава през обучения, но винаги има нужда от още.
Всяка година обаче в плана за обучение залагаме теми, свързани с
приобщаващото образование и работа с деца с проблеми и със специални
образователни потребности. (интервю с директор на детска градина в областен
град)
Данинте от интервютата с директорите показват, че обучения за работа с деца със
специални образователни потребности са били провеждани само за учителите, но
не и за непедагогическия персонал.
Директор на детска градина в столицата изразява мнение, че независимо през
колко обучения преминават, персоналът не е достатъчен – има голяма нужда от
още един човек в група. Поне до обяд, с договор на 4 часа. Дори и да е без сериозна
квалификация и опит, дори и като помощник. Един педагог е крайно
недостатъчен.
В детска градина в областен град директор споделя, че има трима колеги, които
са по-сериозно обучени. Но всички останали са минавали общи обучения на тема
приобщаващо образование, работа с деца със специални потребности, участие
в проекти.
Колкото и обучения да минават обаче според друг директор, всяко ново нещо е
притеснително, когато не си се сблъсквал преди това с него.
Съдържателният анализ за съжаление показва, че в действителност персоналът
разчита основно на предоставената от родителите на децата със специални
потребности информация за характера на увреждането/заболяването и
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особеностите на състоянието на детето, както и на получените от тях инструкции.
За пример директор посочи родителите на дете с ДЦП, които много внимателно са
обяснили на персонала какво е състоянието на детето и какво поведение и грижи
изисква. Със съдействието на родителите нещата се получават.
Големите детски градини най-често разполагат с щатни ресурсен учител, логопед
и психолог и с оборудвани кабинети за ресурсно подпомагане.
Във всички посетени детски заведения децата със специални потребности се
обучават в масови групи, като изключение прави само една, в която има една
специална група с 11 деца ‒ сборна от всички възрастови групи. Децата в нея са с
езиково-говорни нарушения – аутистичен спектър, със синдром на Даун, с лека и
умерена умствена изостаналост. Всички те са обследвани от специалисти от
центъра за личностно развитие. В групата работи логопед, психолог и ресурсен
учител. В градината има още един логопед, който работи в кабинет. Децата от
специалната група, които иначе според възрастта си са четвърта подготвителна,
влизат в сутрешни ситуации в масова група, придружени от специалист.
Директор на градина в столицата, в която няма специална група, изрази мнение, че
е много важно децата със специални потребности да бъдат наистина
интегрирани в общите групи, а не да бъдат отделени. Нямаме специална група.
С тях работят специалистите в общите групи, с тях работят, когато има
нужда и индивидуално в кабинетите. Считам, че това отделяне в специални
групи не би следвало да се случва. Всички деца са еднакви и всяко едно дете е
различно. Да, истина е, че децата със специални потребности изискват повече
внимание и затова съм и назначила помощник на учителя. В една от групите,
където има 3 деца на допълнителна подкрепа, има помощник на учителя, който
подпомага тези деца. Мисля, че не много градини в България имат такъв
помощник за деца на допълнителна подкрепа. Този помощник подпомага
ефективното включване на тези деца в образователния процес. Но и е истина,
че децата със СОП в нашата градина не са с тежки състояния.
От посетените детски заведения, само в още едно детско заведение в малък град
от всички посетени има помощник на учителя, но в група, където няма деца със
СОП.
Данните от проведеното анкетно проучване показват, че според преобладаваща
част от анкетираните членове на персонала заведението, в което работят,
разполага с достатъчен ресурс, за да поеме грижата за деца със специални
потребности, който се обезпечава от квалификацията на персонала и
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съотношението между децата и персонала – това са 73.5% от отговорилите.
Поради липса на обучени специалисти, 9.8% от персонала са посочили, че липсва
такъв ресурс, а 16.7% са посочили като причина съотношението между децата и
персонала, което пречи да бъде поета грижа за деца със специални потребности.

Приобщаване на деца от различни етнически групи
Някои деца на определени етапи на развитие може да се нуждаят от допълнителна
подкрепа, за да достигнат своя пълен потенциал. Езикът е от съществено значение
за взаимодействието и затова формира основа за учене децата, които се сблъскват
с трудности в езиковото си развитие, трябва да получат своевременно
допълнителна подкрепа.
Според повечето интервюирани директори на детски заведения в групите им или
няма двуезични деца, или те са от смесени бракове или са живели в чужбина, но
нямат проблем с българския език и двуезичието не е проблем за провеждане на
възпитателно-образователната работа. В някои обаче има деца на родители,
които не владеят български език – на чужди граждани или с ограничено владеене
– семейства от етнически малцинства. Това не е проблем във възраст, в която
повечето деца още не говорят или имат твърде ограничен речников запас
(интервю с директор на самостоятелна детска ясла). Според директори в чиито
заведения има деца на чужденци, дори децата да постъпят на по-голяма от яслена
възраст, то те се адаптират много лесно и бързо.
Имаме деца на чужденци. Децата са много адаптивни. С родителите ни беше
по-сложна комуникацията, защото те не знаеха български, ние с децата се
разбирахме жестомимично. Но в момента комуникацията ни е на ниво, както с
всички останали. Да, свикнахме, ако в началото се разбирахме със знаци, с
показване, с рисуване с родителите, сега те вече говорят добре български.
Когато бях учител и при мен за първи път постъпи дете, неразбиращо
български много се притесних, че не зная езика, че няма как да се разбирам с
него. Но самите деца в адаптационния период така представиха нещата пред
това детенце, което не знаеше една дума български, че то се чувстваше добре.
Децата са толкова адаптивни, че това не е никакъв проблем за тях. (интервю с
директор на детска градина в столицата)
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Докато в повечето градини или няма деца в чиито семейства българският език не е
майчин, или има, но те са единични случаи, то в три от посетените градини – една
в областен град и две в общини от селски тип, те са значително повече.
Освен ромчета сме имали украинчета, руснаци и други. Сега в група са по
няколко (3–4) двуезични деца. Персоналът е преминал обучения за работа с
уязвими групи, невладеещи добре езика. С децата по проекти се организират
допълнителни занимания чрез интерактивни дъски, приказки и други материали.
(интервю с директор на детска градина в областен град)
Има двуезични деца, на които педагозите се стремят да отделят време по
време на заниманията… 20% са ни децата от ромски произход. (интервю в детска
градина в община от селски тип)
С децата, чийто език не е майчин, освен задължителните педагогически
ситуации се провежда и допълнителна работа в зависимост от
необходимостта на детето. Имахме по националната програма работа по
български език с шест деца. Тази година в проекта „Активно включване“ са
включени 17 деца в четири групи. Отделно по проекта „Желани пространства“
също има специалисти с децата – ресурсен учител, с психолог, когато се
наложи. (интервю с директор на детска градина в община от селски тип)
Само един директор на държавна детска градина изрази мнение, че е добре, че на
са имали дете, за което българският не е майчин език, защото не се вписват в
общата група. Всички останали споделиха, че етническият произход и майчиният
език не могат да бъдат пречка за прием в детско заведение. В заведенията, в които
няма деца с различен майчин език от българския, директорите заявяват, че такива
деца не са кандидатствали, а много добавят, че в районите, които обслужват, не
живеят семейства с малцинствен произход или бежанци. Такива деца в детска
градина в малък град също нямаше, въпреки че в града има цял ромски квартал.
Директорката споделя, че ромските семейства просто не кандидатстват. От
общината бе потвърдено, че деца от този квартал не посещават детски заведения
дори в задължителна за предучилищна подготовка възраст и те нямат работещ
механизъм да принудят семействата им да ги записват и водят в детски заведения.
От анкетираните родители на децата в яслени групи 21.2% са посочили, че има
деца, за които българският език не е майчин, от родителите на децата в
предучилищна възраст 26.8% посочват този отговор, а от персонала те са 45.3%.
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Привличане и развитие на персонал от различни
малцинствени групи, мигрантски общности или малцинства
Наемането на персонал от тези общности и етнически и национални групи е една
от мерките за подкрепа на двуезичните деца. Възможността всички деца да
посещават заведения за ОГРДВ се определя и от създадените условия те да бъдат
разбрани и приобщени, когато произлизат от различни етнически и малцинствени
общности, родителите им са мигранти или бежанци.
Само в едно от посетените детски заведения, намиращо се в село, има назначен
служител от ромски произход на позиция помощник-възпитател.
Когато отговарят на изискванията за заемане на длъжността, няма проблем
да назначаваме лица от ромски произход. Но трябва да има баланс. В тази
детска градина децата от ромски произход не са толкова много и мисля, че
поддържаме баланса. Колежката се приема добре и от останалите колеги и от
родителите и децата. (интервю с директор на детска градина в община от селски
тип)
В същата детска градина работи и образователен сътрудник от ромски произход за
изграждане връзки и доверие между общността и детската градина. Длъжността е
въведена през септември 2016 г. и се реализира пилотно от община Тунджа с
проектно финансиране по оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“. Подкрепата, която предоставя образователният сътрудник
на деца от уязвими групи, живеещи в бедни семейства, се извършва в четири
насоки: подкрепа за достъп, подкрепа за възпитание, подкрепа за социализация и
личностно развитие, и подкрепа за качествена предучилищна подготовка.
Образователният сътрудник работи както в детската градина, така и в разширеното
семейство и в цялата общност. Осъществява посредничество между децата,
семействата, местната общност и детската градина. Придружава децата от дома и
обратно, контактува със семействата, установява своевременно причините за
отсъствие на детето. Идентифицира необхванатите деца в задължителната
предучилищна възраст и децата в риск от отпадане чрез мобилна работа.
Предоставя информация за ползите от предучилищното образование и за
напредъка на конкретното дете на значимите за детето възрастни. Подпомага
пълноценното участие на децата в процеса на възпитание, социализация и
предучилищна подготовка. Професията „Образователен сътрудник“ е включен в
Националната класификация на професиите и длъжностите. Според директора на
93
www.eufunds.bg
Проект № BG05SFOP001-2.009-0207 „Практиката и нормативната база за ранно детско развитие в Република България в
контекста на „Препоръка на Съвета на ЕС за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст“ се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд

детската градина, в която работи образователният сътрудник, в резултат на
дейността му, всички деца от района са обхванати, ежедневно присъстват в
детската градина, намалени са до минимум отсъствията, децата получават
подкрепа ежедневно в цялостната дневна организация, чувстват се приети и
ценени, посещават детската градина с желание, въпреки че за тях майчиният език
не е българският. По мнение на директора родителите са променили отношението
си към детската градина, тъй като усещат разбиране и съпричастност към техните
проблеми и тези на децата им, виждат резултатите за децата си. Участието им в
живота на детското заведение се изразява във включването в празници и
състезания, някои от тях са членове на обществения съвет.
Според директора по този начин в детската градина на практика се прилага
политиката за осигуряване на равен достъп и качество на услугата за всяко дете
без значение от социалния статус и икономическото състояние на семействата им,
гарантира се равен шанс за успех и адаптация на децата при постъпване в
училище.
Според зам.-кмета на община Тунджа г-н Станчо Ставрев, ...много специалисти –
общински експерти, директори, учители си мислят, че имат авторитет, но
истината, че маргинализираните общности имат доверие само на хора, които
са от тяхната среда, затова ролята на образователния сътрудник е
изключително важна и необходима. Няма нужда да се състезаваме кой има
повече авторитет. Тази общност е затворена и тя има нужда от свой
представител, който да е в екипа на детската градина и училището.
Резултатите от анкетното проучване показват, че от всички анкетирани родители
11.3% са посочили, че в детското заведение, което посещава детето им, се
назначават служители, за които също българският език не е майчин и подкрепят
тези деца, а от персонала, посочилите този отговор, са 28.7% от отговорилите. На
фиг. 16 е представено разпределението според отговорите на анкетираните
родители и персонала от включените в проучването заведенията за ОГРДВ. Помалко от една трета от анкетирания персонал посочват този отговор, което показва,
че не се стимулира и насърчава такъв подход като една от възможните мерки за
подкрепа на децата с различен етнически произход и националност.
Преобладаваща част от персонала, работещ в тези детски заведения ‒ 71.3%,
посочва, че няма такива служители. Само една трета от анкетираните от персонала
в тези заведения ‒ 28.7%, посочват, че има служители с различен от българския
етнос, които говорят на езика на децата с различна етно-културна принадлежност.
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Фиг. 18. Служители от различни малцинствени общности

От родителите, които са посочили, че основният език в семейството им е ромски,
62.5% са дали отговор, че в заведението, което посещава тяхното дете сред
персонала има служители, които говорят езика им, и 63% са посочилите, че не
знаят. Както личи от фиг. 16 А, 60.8% от отговорилите родители, че основният език
в семейството им е български, не знаят дали сред служителите има такива, които
говорят различен език от българския и само 7.8% са посочили, че има такива
служители.
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Фиг. 18 А. Служители от различни малцинствени общности

Основната група мерки за езикова подкрепа е предназначена за всички деца, които
имат нужда от речево, езиково и комуникационно обучението. Това са широки
мерки, насочени към всички деца, включително тези, които говорят официалния
език на страната, и той е основен език в дома им.
Тези резултати показват, че нито на системно ниво, нито на структурно ниво са
предвидени целенасочени стимулиращи мерки и подходи за приобщаване и
включване на децата от различни социално-икономически, етнически и културни
общности и групи в установените от държавата форми за образование и грижа в
ранна възраст.
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Участието в образование и грижи в ранна детска възраст може да бъде ефективен
инструмент за постигане на равнопоставеност в образованието за деца в
неравностойно положение, като някои деца от мигрантски или малцинствени групи
(например роми), деца бежанци, деца със специални потребности, включително с
увреждания, деца, отглеждани във форми на алтернативни грижи, и бездомни
деца, деца, чиито родители са лишени от свобода, както и деца от домакинства,
които са изложени на особено голям риск от бедност и социално изключване...49

Гарантиране на подходящо постоянно професионално
развитие на персонала
Персоналът в заведенията за ОГРДВ играе основна роля в оформянето на опита
на децата и определянето на резултатите от тяхното обучение. По-добре
образованият персонал е по-вероятно да осигури висококачествено обучение,
подходи и стимулиране на учебната среда, които да водят до по-добри резултати
при обучението на децата. В състава на персонала в заведенията и услугите за
ОГРДВ са включени само онези професионалисти, които имат редовен, ежедневен
пряк контакт с децата и в чиито задължения влизат образованието и грижата за тях.
Тези служители имат основна отговорност за различните групи деца и техните
задължения обикновено са в планирането и осъществяването на безопасни и
подходящи за развитието на децата дейности в съответствие с всички съотносими
образователни насоки или учебни програми.
Единствените две детски заведения, в които не се провеждат обучения на
персонала, от посетени в рамките на изследването, са самостоятелната детска
ясла и държавната детска градина в областен град. Според директора на яслата
момичетата (така директорът нарича медицинските сестри) в яслата са събрани
на случаен принцип, някои са работили като лаборантки, други в кабинет. Той
заявява, че при постъпването в яслата не са преминавали през обучение за работа
с деца и се учат „в движение една от друга“. Директорът на детската ясла посочва,
че „на външно обучение никой от тях не е бил с изключение на детегледачките,
които със съдействието на Бюрото по труда са преминали 5-месечен курс за
помощник-възпитател“ и са получили сертификат. Самият директор споделя, че
основната цел на това обучение е била да може да осигури по-високо
Официален вестник на Европейския съюз, 5.6.2019 г., Препоръка на Съвета, от 22 май 2019 година за
висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст (2019/C 189/02).
49
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възнаграждение на детегледачките, а не знания и умения за работа с деца в яслена
възраст.
Отговорите на директора на държавната детска градина нееднозначно показват, че
професионалната квалификация и повишаването на компетентностите на
персонала за работа с деца в ранна възраст въобще не са включени в дневния ред
на ръководеното от него детско заведение. Имаме определен общ бюджет, но
приоритетни са други задачи. Все пак може би е добре в даден момент да
преминем обучение за приобщаващо образование, трудности в поведението и
други.
Всички останали детски заведения, които бяха посетени, имат годишни планове за
обучения и квалификация.
Педагогическият съвет избира комисия, която да определи темите, по които
да се провеждат обучения, избраните теми от комисията се гласуват на
педагогически съвет. (интервю с директор на детска градина в столицата)
Обученията се избират от платформа – Информационен регистър на
одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите
специалисти, на която са качени одобрени фирми от Министерството, които
предлагат обучения, като не без значение е и колко кредита дава даденото
обучение, тъй като това е важно за атестацията на учителите. Обученията
се избират от Комисия и се предлагат за одобрение на Педагогически съвет.
Провеждат се и вътрешноинституционални обучения ‒ общо за годината 16
часа (4 обучения по 4 часа), които не дават кредити, но се вписват в
портфолиото на учителите. (интервю с директор на детска градина в столицата)
В малък град директор сподели, че изготвя План за квалификация на база на
предложените теми от обучителната организация, с която работят и избора,
който направи учителският състав. Такива платени обучения от външна
организация се провеждат два пъти годишно, тъй като средствата за това са
ограничени ‒ 1% от фонд „работна заплата“. За тази година е планирано
дигитално обучение и екологично образование. Освен това се провеждат
вътрешни обучения между колеги. Като цяло педагозите са с опит, въпреки че
няма в пенсионна възраст, текучество няма и са достатъчно компетентни.
Имаме достатъчно средства за квалификация. Често правим обучения на теми
за приобщаващото образование. Главният учител много помага. Оказва обща
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подкрепа към целия екип в много ситуации. (интервю с директор на детска градина
в областен град)
Директор на детска градина в областен град сподели, че за обучения търсят и
използват възможности и по различни проекти. По проект се провеждат и
супервизии в детска градина в областен град, в която работят по метода на
Монтесори.
Директорът на столична детска градина прави допитване до колегите си от какви
обучения имат най-много нужда, кое за тяхната работа ще е необходимо, защото
те наистина могат да кажат в какво се чувстват най-несигурни. Допитването се
осъществява посредством анкетиране в началото и края на годината. Тази учебна
година специално внимание по желание на колегите сме отделили на първа
долекарска помощ, за трудните деца и за работата с родители... Имаме
постоянно открити практики в детската градина, всеки един учител може да
посети педагогическа ситуация на колега.
В отговор на въпроса „По ваша преценка на професионалистите в заведението, в
което работите, осигурява ли се постоянно професионално обучение, което да ви
подготвя и подкрепя в достатъчна степен за предизвикателствата на работа с
малки деца и да гарантира качествена грижа и образование на децата?“ само 2%
от персонала са заявили, че в заведението, в което работят не се осигурява
постоянно професионално обучение, а повече от половината – 56.1% посочват, че
такова обучение се провежда.
По регламент на ЗПУО на всички работещи се осигурява задължително обучение
всяка година, което се предоставя от лицензирани от МОН организации и
специалисти и при заявка се обезпечава според заявените теми от директора на
детското заведение.
Както от родителите, така и от анкетираните работещи в заведенията за ОГРДВ,
най-голям е делът на посочилите, че за служителите е необходимо обучение, на
първо място, за позитивно възпитание и овладяване на емоциите ‒ при родителите
делът е 52.1%, а при персонала – 56.3%. На второ място, отново и двете групи
родители и персонал посочват като необходимо обучение за служителите в
детските ясли и градини „позитивно общуване и подход към децата“ ‒ при
родителите те са 24.8%, а при персонала са 30.1%. На трето място, като
необходимо за персонала обучение 21.5% от родителите и 16.5% от работещите
отбелязват обучение за работа и стимулиране на деца със специални потребности.
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Работещите в заведенията за ОГРДВ, които са посочили, че имат нужда да
получават професионална подкрепа за развитие чрез супервизия, са 33.6%
Необходимост от регулярни надграждащи обучения, които да подготвят и
подкрепят за предизвикателствата в работата и осигуряването на качество, са
заявили 7.5% от персонала.
От анкетираните членове на персонала в отговор на въпроса „Имате ли осигурен
достъп до допълнителна и/или външна подкрепа при необходимост?“
болшинството (57%) са посочили екипните срещи, като форма за подкрепа чрез
споделяне и обратна връзка от колегите, на второ място (52%) са отбелязали, че в
детското заведение има специалист, към когото могат да се обърнат (психолог,
логопед и др.) и да получат съвет и подкрепа. Самостоятелно търсят подкрепа 11%
от персонала, а 8% посочват, че могат да се обърнат към специалист от центъра за
личностно развитие за съвет и подкрепа.
За да изпълнят професионалната си роля в подпомагането на децата и техните
семейства, работещите в сферата на образованието и грижите в ранна детска
възраст трябва да притежават комплексни знания и умения, както и задълбочено
разбиране за развитието на детето и познания по педагогика на ранното детство.50

Начини за гарантиране включване на родителите,
семействата и лицата, които се грижат за децата, в процесите
на образование, грижа и вземане на решения
Участието на родителите в образованието и грижата на децата им е от съществено
значение и те са най-важните партньори в предоставянето на висококачествени
услуги за ОГРДВ.51 В Предложението за ключови принципи на рамката за качество
на ОГРДВ също се посочва, че „семейството трябва да бъде изцяло ангажирано
във всички аспекти на образованието и грижите за тяхното дете“52 и че услугите за
ОГРДВ следва да подкрепят обучението и грижите, предоставяни от семействата.

Официален вестник на Европейския съюз, 5.6.2019 г., Препоръка на Съвета, от 22 май 2019 година за
висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст (2019/C 189/02).
51 Предложение за ключови принципи на рамката за качество на образованието и грижите в ранна детска
възраст (2014 г.) ‒ Доклад на работната група по въпросите на образованието и грижите в ранна детска възраст
под егидата на Европейската комисия.
52 Пак там.
50

100
www.eufunds.bg
Проект № BG05SFOP001-2.009-0207 „Практиката и нормативната база за ранно детско развитие в Република България в
контекста на „Препоръка на Съвета на ЕС за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст“ се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд

Почти всички интервюирани директори споделиха, че всеки ден при предаване на
детето, родителите получават информация как е протекъл денят му.
Най-добрата комуникация се получава, докато времето е хубаво и родителите
вземат детето си от двора и имат възможност да поговорят с учителя. А през
зимните месеци, когато нямаме възможност да изпращаме децата, използваме
електронния дневник. В менюто има съобщение за децата, в които учителите
могат да пишат индивидуални съобщения до родителите. Понякога се обръщат
към цялата група, друг път индивидуално. (интервю с директор на детска градина
в столицата)
Не всички детски заведения обаче имат електронен дневник, но всички имат
телефонна връзка. В някои заведения имат служебни телефони и време,
определено за приемане на позвънявания от родители (когато децата са в
креватчетата си), в други се предоставят личните телефони на учителите, на които
родители могат да се обаждат по всяко време и да попитат как се чувства
детето му.
Почти всички градини и групи в тях имат Фейсбук страници (само в една са закрити
с приемане на GDPR), където педагози споделят с родителите това, което са
правили с децата. Педагозите комуникират с родителите чрез viber, whatsapp.
Адекватно отговаряме на съвременните изисквания, всеки млад родител е с
телефон и очаква обратна връзка. Това е важно. Важно е, когато общуваме с
родителите, когато взаимно си имаме уважение и доверие, а доверие се гради,
когато има открита комуникация.
В детските заведения има и информационни табла за родители. В края на всяка
седмица родителите получават работните книжки на детето си. Конфликти между
децата се обсъждат индивидуално с родителите. На родителските срещи
получават плановете по месеци за образователната дейност.
В посетената частна детска градина също има много канали за комуникация.
Всяко дете има тетрадка-дневник, в която всяка седмица се поместват неща,
които децата са правили. В тази тетрадка понякога поместваме и разни
съобщения. Изпращаме имейли по принцип в петък, но не само. Имаме
индивидуални родителски срещи, на които много държим, които ги правихме
преди три пъти годишно, сега ги правим по два пъти, защото вече имаме
изградена много добра връзка с родителите и обмен на информация между
всички звена: администрация–родители–учители и не е наложително тези
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срещи да са по-чести. Но два пъти годишно родителите могат да говорят в
продължение на доста дълго време не само за обучителния процес, но и за
поведението на детето в групата, за интересите му, да споделят тревоги,
често споделят и лични отношения в семейството, че не се разбират с другия
родител, че посещават или ще посещават психолог; това пък ни дава отговор
за някакви проблеми, които напоследък е имало с детето. (интервю с управител
на частна детска градина)
От всички анкетирани родители в отговор на въпроса „Получавате ли информация
от персонала за постиженията на детето ви, за заниманията и неговите
преживявания по време на престоя му в яслата, детската градина?“, 84.4% са
отбелязали „Да, редовно“. От персонала посочилите, че редовно информират
родителите за заниманията и преживяванията на детето, са 75.9%. При
комбинирането на отговорите, които показват, че само когато изрично питат и само
при наличие на проблем се информират родителите, делът на родителите е 14.8%,
а при персонала е 24.1%. Въпреки че има десет процентна разлика в относителния
дял на анкетираните родители и членове на персонала, различието не е
статистически значимо, но показва нагласа сред персонала по отношение на
връзката между заниманията, преживяванията и ролята на родителя като
съпричастен към случващото се с детето му през деня в детското заведение
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Фиг. 19. Информация относно постиженията и преживяванията на детето

Според повечето интервюирани директори родителите се включват във вземането
на всички решения, които засягат потребностите и дейностите на децата им в
детското заведение чрез своите представители в Обществения съвет, който работи
реално, а не съществува само формално. Всяка група има и родителски
комитет/актив, състоящ се от двама или трима родители. Малко са директорите,
според които въпреки наличието на обществен съвет и родителски комитети
голяма активност сред родителите няма, но в същото време и няма много
възможности за участието им. (интервю с директор на държавна детска градина
в областен град)
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В някои градини има и родителско настоятелство, на което членовете се избират
от всички групи.
В една от детските градини директорът сподели, че постоянно анкетира както
родителите, така и персонала. Родителите се включват много активно. При мен
във всеки един момент родител може да влезе.
В отговор на въпрос към родителите дали в детското заведение, което посещава
детето им, има създадени възможности да се включват в процеса на вземане на
решения по различни въпроси, които се отнасят до ежедневните потребности и
дейности на децата, от общия брой анкетирани родители на деца, посещаващи
детски ясли и детски градини, 69.3% са посочили, че се включват по всички важни
теми, засягащи децата. Тъй като има възможност за повече от един отговор на
въпроса, степенуването им е според натрупването на отговорите. Участие при
вземане на решения, свързани с въпроси за празници са посочили 18.7% от
родителите, за подобрение на физическата среда – 16.9%, при обсъждане на
конфликти и поведение на детето ‒ 17.8%.
Според 4% от анкетираните родители на децата в яслени групи, и 5.1% от
родителите на деца в детска градина няма никакви форми и възможности за тяхно
включване при вземането на решения, които се отнасят до дейностите и
потребностите на децата им.
Според разпределението на данните от отговорите на персонала по тип населено
място болшинството отговори и от малко населено място или село и от столица,
голям град/областен център, на първо място посочват, че родителите се включват
в обсъждането по всички важни теми, засягащи децата – 71.4% отбелязани от
персонала в детско заведение в малък град или село и от 68.6% от персонала в
детско заведение в столица, голям/областен град. На второ място, но вече с 10%
разлика, е отговорът им, че родителите се включват в обсъждането на поведението
на детето – посочен отговор от 42.9% от персонала в малък град, село и 51.2% от
персонала в столицата, голям/областен град. Включването на родителите при
обсъждането на въпроси, свързани с подобряване на физическата среда е
посочено от 33.3% от персонала в малък град, или село и от 23.3% от персонала в
детските заведения в столица, голям/областен град. В подготовката на празници
участието на родителите е посочено от 23.8% от персонала на детските заведения
от малък град или село и от 39.5% от персонала в детските заведения в столицата,
голям/областен град.
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Родителите на деца в яслена възраст, които са отговорили, че се включват в
процеса на вземане на решения по всички важни теми и въпроси, засягащи децата
им, са 56% от анкетираните.
В контекста на критериите за качество на услугите за ОГРДВ, свързани с
улесняването на достъпа, е възможността за различни видове подкрепа, които
могат и би следвало да бъдат предоставяни на родителите според различните
нужди на различните видове семейства, отглеждащи деца от различни възрасти,
се опитахме да проучим какво се разбира под „работа с родителите“ и формите за
подкрепа и повишаване на родителския им капацитетет.
Почти всички интервюирани директори разбират работата с родители като
включването им в дейности в детското заведение и подобряване на материалната
база. Родители участват в подготовката на празници, в работилници, организирани
също по повод на някой празник; включват се в инициативи „Учител за един ден“, в
която представят в групата на детето си своята професия, участват в спортни
празници, засаждат цветя в двора. В три от посетените градини четат приказки.
Тези дейности обикновено са заложени в План за работа с родители.
Малко са заведенията, в които има планирани дейности за повишаване на
родителския капацитет. В повечето „съвети на родителите се дават, ако такива са
потърсени от тях в индивидуални срещи. Както и „при по-големите деца ‒ 3‒4 група,
ако учителите констатират някакъв недостатък в обучението на детето им, го
обсъждат с родителите му. Не акцентираме върху пропуските, но препоръчваме
например, докато са на разходка да обсъждат цветове. Родителите се поощряват
да работят с децата си у дома, те нямат отношение към образованието в
градината“.
В рамките на изследването бяха установени добри практики в някои детски
градини, в които се правят опити целенасочено и организирано да се подпомагат
родителите. Форми за това са: „родителско кафене“ ‒ по неформално се обсъждат
различни вълнуващи за родителите теми, „срещи-беседи“ или „училище за
родители“, водени от психолозите на градините. Такива се провеждат с различна
честота в различните заведения. Например в една детска градина в рамките на
една учебна година се провеждат общо четири организирани от психолога срещи ‒
по една за отделните възрастови групи, и темите са съобразени както с възрастта
на децата, така и с актуалните за възрастта особености; например в 4-та
възрастова група темата е била за агресията. В друга детска градина такива беседи
с психолога се организират ежемесечно. Интервюираните директори споделят, че
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интересът на родителите не е много голям, но все пак има посещаемост. В някои
детски заведения съществуват и практики, когато между деца има конфликт,
например, ако едно дете ухапе друго, то родителите и на двете деца да се канят на
среща и да обсъдят случилото се.
На зададения въпрос към родителите, свързан с организирането на някакви
инициативи и форми на помощ за родителите, които стимулират участието им в
образованието и грижата за детето, родителите и на децата в яслени групи и на
децата в детска градина поставят на първо място информационните сесии и срещи
между персонала и родителите ‒ 43.2% от анкетираните родители на деца в яслена
възраст и 51.5% на деца в предучилищна възраст. На второ място родителите на
деца в яслена възраст посочват (36.4%) организирането на беседи и обучения за
родители по конкретни теми, докато тези на деца в предучилищна възраст на второ
място (38.5%) са посочили предоставянето на информация и идеи за семействата
за това как да помогнат на децата и да стимулират развитието им. Липса на
инициативи за подкрепа на родителите са посочили 29.5% от анкетираните
родители на деца в яслена възраст и 22.5% от родителите на деца в предучилищна
възраст.
За да се превърне участието на родителите в реалност, услугите за образование и
грижи в ранна детска възраст следва да бъдат разработени в партньорство със
семействата и да се основават на доверие и взаимно уважение.53
В контекста на неблагоприятните демографски тенденции в последните години,
както и затрудненията с обхвата на децата и достъпността до висококачествени
услуги за ранно детско образование и грижа в България е важно да отчетем факта,
че „детските заведения следва да предлагат безопасна, грижовна и насърчаваща
среда и да осигуряват социално, културно и физическо пространство с редица
възможности за развитие на потенциала на децата“54. Предлаганите услуги се
организират най-добре, когато се изхожда от разбирането, че образованието и
грижите са неделими. Това следва да се основава на разбирането, че детството е
ценност само по себе си и че децата следва не само да бъдат подготвени за
училище и за зрелостта, но и да бъдат подкрепяни и ценени в ранните години.
Предизвикателствата, продиктувани от разделянето на тази важна мисия на две
53

A Children in Europe policy paper (2008), Young children and their services: developing a European approach
[Документ за политиката „Деца в Европа“ (2008 г.), Малките деца и услугите за тях: разработване на европейски
подход].
54 Официален вестник на Европейския съюз, 5.6.2019 г., Препоръка на Съвета, от 22 май 2019 година за
висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст (2019/C 189/02).
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системи – тази на образованието и тази на здравеопазването, както и включването
на различията при децата и професионалистите в системата за ОГРДВ могат да
бъдат преодолени и наличие на добри практики има, стига те да бъдат отчетени,
насърчени и споделени и регулациите и нормативните ограничения да отворят
възможности, а не да затварят пътища за положителна промяна.
Находките в настоящото теренно проучване са генерирани от изследователския
екип с научнообосновани методи. Обобщенията и заключенията, както и
препоръките представляват мнението единствено и само на изследователския
екип, отнасят се до изследваната съвкупност и предстои валидизирането им с
основните заинтересовани страни преди те да се комуникират като основа за
промяна.

Заключения, които са направени на база данните и
информацията
от
количествените
и
качествените
изследвания в общините, свързани със степента на съответствие на
политиките и практиките на институциите и заведенията за ОГРВД с
критериите за осигуряване на достъп до качествени услуги за образование и
грижи в ранна детска възраст за всички деца по втора позиция от
изследваната област „Услуги, които насърчават участието, засилват
социалното приобщаване и приветстват многообразието“:


Съществува сходство във всички посетени детски заведения по отношение на
мерките за подкрепа на адаптацията на децата, чрез осигуряване на по-кратък
престой на децата в началните дни. Почти във всички посетени заведения
новопостъпилите деца престояват първите дни до обяд – някъде срокът е
фиксиран, другаде зависи от адаптивността на детето. В практиката на
заведенията за подкрепа на адаптацията на децата има и сериозни различия,
които показват различна нагласа на директорите и персонала. Преобладават
практики, според които родителите не се допускат в яслата или градината. Има
добри примери за участие на родителите в адаптацията на децата към
заведението, но те остават пилотна инициатива. Установява се, че по-често в
детските заведения за ОГРДВ в малките населени места са въведени различни
форми за подкрепа на адаптацията на детето към детското заведение, в
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сравнение с детските заведения в големите градове, които са включени в
изследването.
По-малко от една трета от анкетирания персонал посочват, че се наемат
служители в детските заведения, които са от различни етнически групи и
малцинства. Няма предвидени стимули и насърчаващи мерки в
законодателството при назначаването на такива членове на персонала, което
може да бъде една от възможните форми за подкрепа на децата с различен
етнически произход и националност и да улесни приобщаването, достъпа и
обхвата им.
Установява се, че персоналът в самостоятелната детска ясла, включена в
проучването, няма предварителната и необходима подготовка за работа с деца
и не се провеждат системни и целенасочени обучения. Това показва, че за
децата от това детско заведение в този най-решаващ период за пълноценното
им развитие не се осигурява необходимото образование и грижа от
квалифициран и добре подготвен персонал. Полаганите грижи са основно
медицински и от медицински персонал.
Само в една от изследваните детски градини (държавна, в областен град) не се
провежда редовно обучение на персонала. Установява се, че има нужда от
професионална подкрепа чрез супервизия за работещите в заведенията за
ОГРДВ, за да могат чрез този вид професионална подкрепа да бъдат по-уверени
и по-добре подготвени за предизвикателствата в работата с малки деца.
Постоянно професионално обучение се осигурява в преобладаваща част от
включените в проучването детски заведения, но то не обхваща всички категории
персонал, които пряко работят с децата.
Основните теми, по които е необходимо обучение на персонала, са свързани с
новите предизвикателства и актуални теми като: позитивно възпитание и
овладяване на емоциите; позитивно общуване и подход към децата; и обучение
за работа и стимулиране на деца със специални потребности
Почти всички интервюирани директори разбират работата с родители като
включването им в дейности в детското заведение и подобряване на
материалната база. Родители участват в подготовката на празници, в
работилници, организирани също по повод на някой празник; включват се в
инициативи „Учител за един ден“, в която представят в групата на детето си
своята професия, участват в спортни празници, засаждат цветя в двора. В три
от посетените градини четат приказки. Тези дейности обикновено са заложени в
План за работа с родители.
108
www.eufunds.bg
Проект № BG05SFOP001-2.009-0207 „Практиката и нормативната база за ранно детско развитие в Република България в
контекста на „Препоръка на Съвета на ЕС за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст“ се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд



Малко са заведенията, в които има планирани дейности за повишаване на
родителския капацитет и има установени добри практики, чрез които
целенасочено и организирано да се подкрепят родителите. Такива са:
„родителско кафене“ където по неформално се обсъждат различни вълнуващи
за родителите теми, „срещи-беседи“ или „училище за родители“, водени от
психолозите на градините.

Изведените заключения и направените препоръки се базират и се отнасят
единствено и само до включените в изследването обекти и целеви групи в
изследваната съвкупност.
Те могат да послужат като насока за разширяване и основа за продължаване на
проучването на качеството на услугите за ОГРДВ по другите параметри на
Рамката чрез цялостна оценка на качеството на услугите и помащабно проучване, за да могат да бъдат формулирани комплексни насоки за
промяна и усъвършенстване на политиките за ОГРДВ.

Препоръки:
Препоръка 1
Запознаване на всички заинтересовани страни с Рамката за качество на системите
за образование и грижа в ранна детска възраст, както и въвличането им в нейното
приложение в България така, че промяната в системата на образование и грижи за
деца в ранна възраст да стане автентична част от убежденията и нагласите на
хората, които ще я прилагат вместо да имат усещането за поредното изискване,
спуснато „отгоре“, което се изпълнява формално.
Общините са основният фактор за въвеждане на Рамката и за промяна, която може
да осигури качествени услуги за деца в ранна възраст, поради което следва
Рамката да се включи в общинските стратегии за развитие, като особено внимание
се обръща на децата, които поради социално занемаряване или здравословни
проблеми имат затруднения в развитието.
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Препоръка 2
Планирането и изграждането на заведения за деца в яслена и предучилищна
възраст следва да се основава на демографските показатели за даденото
населено място и регион.
Да бъдат изследвани цялостно местните нужди на семействата с деца в ранна
възраст, възрастовия състав и структура на населението. Това налага да бъдат
въведени и критерии при изграждането на социална инфраструктура в различните
типове населени места ‒ на каква гъстота и състав на населението се изграждат
универсални и общодостъпни услуги, регламентирани и осигурени от държавата
под различни форми и начини на предоставяне (здравно заведение, детска ясла,
детска градина, училище, читалище, център за ранно детско развитие и т.н.).
Важно е в това планиране да се използват добрите практики на някои екипи на
местна власт, за да се проучват местните нужди на семействата по позитивен
начин. Да се интегрират данните, с които борави системата на здравеопазване и
системата на образование, за да се постигне адекватно планиране на услугите за
децата и семействата им в целия възрастов период от раждането до 7 година.
Препоръка 3
Адаптиране, диференциране или пълна отмяна на таксите в детските ясли и
детските градини от страна на общините, като се имат предвид специфичните
характеристики на населението и възможностите на общините за подкрепа на
семействата, чрез различни финансови механизми. Развиване на различни форми
на услуги за ОГРДВ (центрове, домашно базирана грижа, забавачки, кооперативи).
В съществуващите услуги за ОГРДВ – детски ясли и детски градини, да се даде
възможност за въвеждане на гъвкаво работно време, което да отговаря на
потребностите на семействата, въз основа на обективно изследване.
Разширяване на обхвата на децата в яслена и предучилищна възраст чрез
създаване на възможности за почасова грижа, съобразени с потребностите на
родителите/полагащите грижи за децата възрастни, особено за специфични
етнически, мигрантски и социо-културни общности.
Препоръка 4
Изследване и прилагане на добрите пилотни практики и форми за улесняване
плавния преход на децата към детското заведение, при установяването на
110
www.eufunds.bg
Проект № BG05SFOP001-2.009-0207 „Практиката и нормативната база за ранно детско развитие в Република България в
контекста на „Препоръка на Съвета на ЕС за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст“ се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд

доказателства за високата им ефективност, репликирани във всички детски ясли и
градини.
Повишаване на информираността на персонала и на родителите и семействата на
децата за особеностите на адаптационния период. Организиране на обучения за
прилагане на различни подходи и форми за улесняване на адаптацията и прехода
от семейството към детсктата ясла, от яслата към детската градина, от градината
към училищната среда.
Провеждане на задълбочен дебат сред директорите и персонала на детски ясли и
градини в партньорство със семействата с цел установяване на най-добрите форми
на родителско участие и гъвкави регулации в организацията и функционирането на
детското заведение така, че да се постигне адекватна адаптация на всички деца,
особено тези с трудности в поведението и специфични потребности.
Препоръка 5
Насърчаване на наемането на служители с различен етно-културен произход,
социално-икономически статус и националност, с оглед зачитане на
разнообразието, като законодателно се въведе възможност за стимулиране на
такива детски заведения, за да могат децата да се адаптират по-лесно, да усвоят
официалния език, но и да запазят своята специфична идентичност.
Въвеждане във всяко детско заведение за ОГРДВ на различни мерки за езикова
подкрепа, които да бъдат пригодени да отговорят на специфичните нужди на
определени езикови групи или дори на конкретни деца.
Повишаване на знанията и уменията на работещите в детски заведения за
образование и грижа на деца в ранна възраст за работа с деца с различен
произход, националност, култура.
Привличане и обучаване на персонал от малцинствените групи и общности, както
и предоставянето на възможност за тяхното професионално развитие.
Осигуряване на устойчивост и мултиплициране на създадените като проектни
инициативи добри практики.
Препоръка 6
Осигуряване на специализирани обучения и външна супервизия според
индивидуалните потребности както на пряко работещите с деца членове на
персонала, така и на невключените пряко в образованието и грижата на децата,
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като се осигури пълен обхват на персонала без значение образователен статус и
ниво в йерархията.
Целенасочено развитие на компетенции у персонала за позитивно взаимодействие
и подходи за посрещане на специфични индивидуални нужди на деца със
специални образователни потребности, включително с увреждания, с различен
етно-културен произход и социално-икономически статус.
Препоръка 7
Поради изключителната важност на качествените отношения между персонала на
детското заведение и родителите на децата е необходимо въвеждане, подновяване
на практиките за обмен на опит под различни форми – посещения, семинари,
открити уроци и др.
Въвеждането на изискване всяко детско заведение да разработва, приема и
разписва в партньорство с родителите определени форми и начини за участие на
семействата във всички аспекти на образованието и грижите за децата на основата
на доверие и взаимно уважение.
Препоръка 8
Промяна на определението, разбирането, регламента и практиките за времевите и
съдържателните характеристики на ранното детско развитие и на образованието и
грижата в ранна детска възраст, приети в България, в съответствие с европейските
препоръки и практики. Основна идея в политиката за грижа към децата още от
тяхното раждане следва да стане принципът да не се разделя здравето от
благополучието на детето, както и образованието на детето от растежа и
развитието му.
Популяризиране и транспониране на достъпен и разбираем език на Рамката за
пълноценна грижа55, на Рамката за качество на системите за ОГРДВ56, на Рамката
за качество на практиките в ранна детска възраст в услугите за деца под три
години57 в различните секторни политики на всички нива и структури.

55

World Health Organization, United Nations Children’s Fund, World Bank Group. Nurturing Care for Early Childhood
Development: a framework for helping children survive and thrive to transform health and human potential. Geneva,
2018.
56 Препоръка на Съвета от 22 май 2019 година за висококачествени системи за образование и грижи в ранна
детска възраст (2019/C 189/02).
57 А quality framework for Early Childhood Practice in Services for Children under Three Years of Age. Editor Mihaela
Ionescu l Program Director, ISSA main author Dawn Tankersley l Program Specialist, ISSA 2019

112
www.eufunds.bg
Проект № BG05SFOP001-2.009-0207 „Практиката и нормативната база за ранно детско развитие в Република България в
контекста на „Препоръка на Съвета на ЕС за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст“ се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд

В своята резолюция от 14 септември 2017 г. относно нова европейска
програма за умения, Европейският парламент призовава държавите
членки да подобрят качеството и да разширят достъпа до образование и грижи в
ранна детска възраст, да преодолеят липсата на достатъчна инфраструктура, която
да предлага качествени и достъпни грижи за деца за всички равнища на доходи,
както и да разгледат възможността за предоставяне на безплатен достъп за
семействата, живеещи в условия на бедност и социално изключване.58
По отношение на осигуряване на налични и достъпни услуги за образование
и грижа за всички деца, Съветът на Европейския съюз препоръчва на
държавите членки59:
1. Да подобрят достъпа до висококачествени системи за образование и грижи в
ранна детска възраст в съответствие с позициите, изразени в Рамката за качество
на образованието и грижите в ранна детска възраст, представена в приложението
към настоящата препоръка, и с 11-ия принцип на Европейския стълб на социалните
права.
2. Да се стремят да гарантират, че услугите за образование и грижи в ранна детска
възраст са достъпни, приобщаващи и на приемлива цена. Би могло да се помисли
също за:
а) подпомагане на развитието на детето по последователен начин, като се започне
възможно най-рано чрез използване на услуги за образование и грижи в ранна
детска възраст;
б) анализ на предлагането и търсенето от страна на семействата с цел по-добро
адаптиране на предлагането на услуги за образование и грижи в ранна детска
възраст към техните потребности, като се уважава изборът на родителите;
в) анализ и преодоляване на пречките, с които семействата може да се сблъскат
при достъпа и използването на услуги за образование и грижи в ранна детска
възраст, като например разходи, пречки, свързани с бедността, географско
местоположение, негъвкаво работно време, пречки, свързани с неадекватни
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разпоредби за деца със специални потребности, културни и езикови бариери,
дискриминация, както и липса на информация;
г) установяване на контакт и сътрудничество със семействата, и особено с тези от
тях в уязвимо или неравностойно положение, с цел те да бъдат информирани за
възможностите и ползите от участието в образование и грижи в ранна детска
възраст и когато е целесъобразно, да окажат подкрепа; да се изгради доверие в
предлаганите услуги и да се насърчи участието от ранна възраст;
д) предприемане на мерки, с които да се гарантира, че всички семейства, които
искат да се възползват от услугите за образование и грижи в ранна детска възраст,
имат достъп до образование и грижи в ранна детска възраст на
приемлива цена и с високо качество, като в идеалния случай се работи с
управленските структури на съответното ниво за гарантиране на правото на
висококачествено образование и грижи в ранна детска възраст;
е) осигуряване на приобщаващи услуги за образование и грижи в ранна детска
възраст за всички деца, включително за деца с различен произход и специални
образователни
потребности,
включително
увреждания,
избягване
на
сегрегацията и стимулиране на тяхното участие, независимо от ситуацията на
техните родители или на лицата, които се грижат за тях, на пазара на труда;
ж) подпомагане на всички деца в усвояването на езика, на който се осъществява
образованието, като същевременно се взема предвид и се зачита първият им език;
з) засилване на превантивните действия, ранно откриване на трудностите и
адекватни разпоредби за децата със специални потребности и техните семейства,
с участието на всички съответни фактори, например образователни, социални или
здравни служби, както и родители.

114
www.eufunds.bg
Проект № BG05SFOP001-2.009-0207 „Практиката и нормативната база за ранно детско развитие в Република България в
контекста на „Препоръка на Съвета на ЕС за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст“ се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд

Използвани съкращения

ЕК

Европейска комисия

ЕС

Европейски съвет

ЕП

Европейски парламент

РДР

ранно детско развитие

РДВ

ранна детска възраст

РДОГ

ранно детско образование и грижа

ОГРДВ

образовение и грижа в ранна детска възраст

АСП

Агенция за социално подпомагане

ДСП

Дирекция социално подпомагане

ОЗД

Отдел за закрила на детето

ДАЗД

Държавна агенция за закрила на детето

НСИ

Национален статистически институт

ФЗНД

Фондация “За Нашите Деца“
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