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ГАНЧО ИЛИЕВ

СДРУЖЕНИЕ „СВЯТ БЕЗ ГРАНИЦИ“



Констатации
Преодоляването на финансовите бариери пред предучилищното възпитание и 
образование, в частност – премахването на таксите за детска градина не е припознато като 
важна тема и не среща политическа подкрепа. Нито една от ключовите институции, които 
имат мандат да насочат средства от ЕСФ за премахване на таксите – МТСП и МОН – не го 
разпознават като свой ангажимент. Позицията на МОН е, че ОПНОИР следва да подкрепя 
създаването на необходимите педагогически предпоставки за по-висок обхват в 
предучилищно образование, а таксите за детска градина са финансово-социална бариера, 
която следва да е в компетенциите на ОПРЧР. От своя страна МТСП възприема всичко, 
свързано с детските градини и училищата като попадащо в мандата на ОПНОИР.



Констатации
Премахването на таксите за децата от 3 до 5 годишна възраст е силно проблематична тема 
с оглед на битуващото мнение сред институциите, вкл. голяма част от общините, че 
таксите покриват много малка част от реалните разходи, както и че представляват 
ангажимент от страна на родителите към образованието на децата им. Тези аргументи 
имат своето основание. В тази възрастова категория е по-добре да се планира 
премахването на финансовите бариери чрез въвеждане на облекчения за най-уязвимите 
семейства, намаляване на таксите и др.;



Препоръки:
1. Възможно решение е премахването на финансовите бариери пред предучилищното 
възпитание и образование за 5 и 6 годишните да бъде представено като въвеждане на 
безплатна целодневна организация на учебния процес в подготвителните класове и групи. 
Към настоящия момент МОН подсигурява – чрез допълнителен финансов стандарт -
целодневна организация на учебния процес в класовете от началния етап, в 5 клас, както и 
във всички основни класове на средищните училища.

2. Възможностите на ЕСФ в България могат да бъдат използвани за премахването на 
финансовите бариери пред предучилищното възпитание и образование, в частност – за 
премахването на таксите за детска градина чрез интегрираната процедура, съ-
финансирана от ОПРЧР и ОПНОИР, като се признаят разходите за покриване на такси за 
детска градина като допустим разход по интегрираната процедура. Предлагаме той да 
бъде част от направление „Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги”, което 
е финансово по-голямо от направление „Подобряване на достъпа до образование”.



Препоръки:
3. Съчетаване на мерките за социално подпомагане за достъпа до предучилищно 
образование с мерки за насърчаване на проактивно включване и ангажименти на 
родителите към предучилищното образование на децата, вкл. прилагане на индивидуален 
подход и социални оценки за необходимостта от подкрепа на достъпа на деца от уязвими 
групи до детски градини.

4. Използване на социалните помощи, които се полагат като детски надбавки, под формата 
на ваучери, които целево препокриват единствено и само такса за детска градина или в 
друга образователна институция. Тази практика в миналото е работила и е дала добри 
резултати и се приветства от директори и учители, а също и от голяма част от институциите, 
имащи отношение към ранното детско образование. Дори и пилотното к прилагане 
определено ще даде възможност по-голямата част от децата от социално слаби семейства, 
които получават такива месечни надбавки, да бъдат включени в образователната система. 
Ваучерът следва целево и изключително да позволява покриване на разходи само за такса 
за детска градина и ограничен кръг други нужди, свързани с редовно посещение на детска 
градина.



Препоръки:
5. Да има отделни схеми и ясно обособени приоритети за ранно детско развитие. По този 
начин ще се гарантира ресурс за дейностите за ранно детско развитие, а средствата, 
осигурени за ранно детско развитие, в резултат на спечелени проекти в съревнование за 
финансиране по общи теми, засягащи и други етапи от детското развитие и друг тип 
дейности – например за достъп до образование, биха имали допълнителен ефект –
например дейностите по Приоритетна ос 4 на ОПРЧР по схемата „4.1. Достъп до 
образование и обучение на групи в неравностойно положение” в предходния програмен 
период или таргетирани операции като Образователна интеграция на деца и ученици от 
етническите малцинства, където детски градини се конкурират с училища и други 
заинтересовани страни, допустими бенефициенти.



Препоръки:
6. Необходимо да се предостави „защитена среда“ за кандидатстване само за детските 
градини по таргетирани схеми/операции за финансиране само за ранно детско развитие, 
което ще ги направи равнопоставени участници в съревнованието за средства за ранно 
детско развитие, както и да се предвидят „метамерки“ за подкрепа на капацитета на 
детските градини за разработване и изпълнение на проекти – като облекчени условия за 
кандидатстване и отчитане и осигуряване на обучения и подкрепящ менторинг.

7. Синергия между програмите: многосекторни интервенции, включващи заетост, 
образование, социални и здравни услуги.



Благодаря Ви за вниманието! 



За контакти:

Сдружение „Свят без граници“

Град Стара Загора

E-mail: veselrom@abv.bg

GSM: 0878700511


