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УВОД

1

УВОД

Липсата на места в общинските ясли и детски гра-
дини в град София е проблем, който се задълбочава 
от години, предизвикан от миграционните процеси 
в България1. Въпреки многократно дадените заявки, 
Столична община не полага достатъчно усилия за 
решаването му. В това отношение 2022 г. не прави 
изключение. От Информационната система за об-
служване на детските заведения2 се вижда, че общо 
свободните места са малко над 13 300. Например за 
децата, родени през 2020 г., има 3735 места, от които 
3110 са по общ ред, 615 с хронични заболявания и 10 
със СОП. Данните на Националния статистически ин-
ститут показват, че родените през 2020 г. деца в сто-
лицата са общо 13 1083. Хиляди деца отново няма да 
бъдат приети в общинско детско заведение (ОДЗ), а 
техните родители за пореден път ще бъдат поставени 
в изключително затруднена ситуация. 

Но кой е най-потърпевш?

От статистическия бюлетин на Националния осигурите-
лен институт „Показатели, характеризиращи временната 
нетрудоспособност на осигурените лица“ за първите 9 

месеца от 20214, можем да видим, че незначително ма-
лък брой от обезщетенията са изплатени от мъже при 
ползване на платен отпуск за бременност и раждане (до 
навършване на една година на детето), както и за отглеж-
дане на дете до двегодишна възраст. Парични обезщете-
ния за бременност и раждане са получили 72 478 жени 
в сравнение с 16 499 мъже, а парични обезщетения за 
отглеждане на дете до 2-годишна възраст са предоста-
вени на 73 465 в сравнение с 587 мъже. Въпреки че нор-
мативната уредба позволява тези видове отпуск да могат 
да се преотстъпват от майката към бащата след шестия 
месец от раждането, както се вижда примерите за това 
са малобройни5. Следователно въз основа на тези пред-
варителни данни недвусмислено се вижда, че жените 
приоритетно поемат грижата за деца и тъкмо вър-
ху тях рикошира най-силно проблемът с липсата на 
места в общинските ясли и детски градини6.

Затова и основният въпрос, който си поставяме е: По ка-
къв начин недостигът на места в общинските ясли и 
детски градини се отразява върху живота на жените, 
пребиваващи на територията на Столична община? 

Настоящият доклад обобщава резултати от социологи-
ческо представително изследване, базиращо се на пря-
ка индивидуална анкета по стандартизиран въпросник, 

1 По предварителна оценка от преброяване на населението и жилищ-
ния фонд в Република България през 2021 г. населението е намаляло 
на 6,5 млн. души. Само за София от гледна точка на вътрешната мигра-
ция се констатира неговото увеличение. Това е така, тъй като в тази об-
ласт се концентрира икономиката на страната, а оттук се увеличават 
шансовете за трудова реализация и по-достоен живот на гражданите: 

„Оценката потвърждава задълбочаването на негативните демограф-
ски тенденции през последните тридесет години – намаляване и заста-
ряване на населението, както и обезлюдяване на отделни територии 
вследствие на ниската раждаемост и миграционните процеси. Спрямо 
предишното преброяване през 2011 година населението е намаляло с 
11 процента или 844 000 души. С изключение на София, където насе-
лението се увеличава, във всички останали области в страната броят 
на хората намалява. Най-значително е намалението в областите Видин, 
Добрич и Монтана, които са загубили около една четвърт от населе-
нието си, най-малко е в Пловдив, Варна и София област.“ Достъпно 
на: https://census2021.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b-
d%d0%b8/%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d
0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b-
d%d0%b0-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b-
d%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%
d1%82%d0%be/ [Посетена 9/03/22]

2 Достъпно на: https://kg.sofia.bg/#/home [Посетена 9/03/22]
3 Достъпно на: https://www.nsi.bg/bg/content/2961/%D0%B6

%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B
5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%B-
B%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1-
%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB 
[Посетена 9/03/22]

4 Национален осигурителен институт. (2021) Статистически бюле-
тин „Показатели, характеризиращи временната неработоспособ-
ност на осигурените лица“. Деветмесечие на 2021 година. Достъпно 
на: https://www.nssi.bg/images/bg/about/statisticsandanalysis/statistics/
obz/SPRAVKA_bolnicni_30092021.pdf [Посетена 9/03/22]

5 Вж. също и Ненова, Г. (2019) Разделението на труда в семейството: 
за границите на майчинството и бащинството (Българските се-
мейства с деца през 21-ви век) (непубликуван дисертационен труд).

6 В друго изследване, инициирано от ЛевФем, демонстрирахме, че гри-
жата за болни и възрастни хора също така се поема основно от же-
ните. Вж. Апостолова, Р; Вайсова, Л.; Генова, Н. (2020) Грижата като 
стока. Проблемите на грижовния труд в България. Достъпна на: 
www.levfem.org [Посетена 20/03/22]. 

 Във връзка с история на появата на колективната грижа, поемана 
от държавата, и нейното институционализиране под формата на 
ясли и детски градини като следствие на женския активизъм, свър-
зан с идеята за еманципация на жената вж. Тетевенски, С. (2022) 
Личното е (обществено-)политическо: Ролята на Комитета на 
българските жени за социализацията на грижата за децата по 
време на държавния социализъм в България (1950-1975). Достъпно 
на: www.levfem.org [Посетена 20/03/22], както и Енева, С. (2022) 

"Децата на прехода" - труд, семейство и публични услуги за дет-
ска грижа в България след 1989. Достъпно на: www.levfem.org 
[Посетена 20/03/22].

https://census2021.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be/
https://census2021.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be/
https://census2021.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be/
https://census2021.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be/
https://census2021.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be/
https://census2021.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be/
https://kg.sofia.bg/#/home
https://www.nsi.bg/bg/content/2961/%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://www.nsi.bg/bg/content/2961/%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://www.nsi.bg/bg/content/2961/%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://www.nsi.bg/bg/content/2961/%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB
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чиято цел е да даде отговор на така поставеното питане. 
То се реализира в рамките на проект Грижа и социални 
неравенства. Влияние на недостига на места в об-

щинските ясли и детски градини в гр. София върху со-
циалния живота на жените, финансиран от Български 
фонд на жените.

Методологическа рамка на емпиричното изследване: 

•	 Социологическо представително изследване, базиращо се на пряка индивидуална анкета 
по стандартизиран въпросник.

•	 Период на провеждане: ноември 2021 – януари 2022 г.
•	 Извадка: 300 жени – майки на деца на възраст 1-6 години, живеещи на територията на Сто-

лична община, които експлицитно заявяват желание да запишат своите деца в общинска 
ясла и детска градина. Изследването е базирано върху домакинства, в които има деца под 
6-годишна възраст. В рамките на проучването респондентите са посочвали само децата до 
6 години. Данните следва да се четат според „домакинствата с едно дете на възраст до 6 
години“ и „домакинствата с две деца до 6 години“.

•	 Възложител: ЛевФем.
•	 Леа Вайсова, д-р по социология, участва като ръководител на проучването и автор на доклада.
•	 Изпълнител: Глобал Метрикс ЕООД, участва в изготвянето на извадка, въпросник, органи-

зиране на мрежа от анкетьори и провеждане на теренно проучване, както и в статистиче-
ската обработка на данни.
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Какви са наличните политики, които целят решаване 
на проблема с липсата на места в общинските ясли 
и детски градини към момента на провеждането на 
изследването?

През 2021 г. Министерство на образованието и нау-
ката публикува наредба7, с която се установяват усло-
вия и реда за предоставяне и изплащане на средства 
от държавния бюджет за компенсиране на разхо-
дите на родителите на деца от тригодишна въз-
раст до постъпването им в I клас, пряко свързани 
с отглеждането и обучението им, когато децата не 
са приети в държавни или общински детски гра-
дини и училища поради липса на места за преду-
чилищно образование в тях. Възможност за канди-
датстване за компенсация имат родители, чието дете: 

„1. детето е кандидатствало за прием съгласно съ-
ответните изисквания, определени по реда на чл. 
59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищ-
ното образование, в целодневна или полудневна 
организация на предучилищното образование в 
държавна или общинска детска градина или учи-
лище, в чийто прилежащ район се намира насто-
ящият адрес на детето, и не е прието поради липса 
на свободни места за съответната учебна година;

2. детето да не е записано в целодневна, полуднев-
на или почасова организация на предучилищното 
образование в нито една държавна или общинска 
детска градина или училище;

3. общината по настоящия адрес на детето не е 
предложила на родителите друго равностойно 
място за предучилищно образование на детето в 
общинска детска градина или училище за съот-
ветната учебна година поради липса на свобод-
ни места във всички детски градини и училища в 
прилежащия район;

4. за съответната учебна година детето е запи-
сано в самостоятелна организация на предучи-
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ПОЛИТИКИ, СВЪРЗАНИ С ОБЩИНСКИТЕ 
ЯСЛИ И ДЕТСКИ ГРАДИНИ 2021 – 2022 

7 Достъпно на: file:///C:/Users/Lea/Downloads/naredba-kompensirane_
DG_170321.pdf [Посетена 9/03/22]

лищното образование в държавна или общинска 
детска градина или училище или в самостоятелна, 
целодневна, полудневна или почасова организа-
ция в частна детска градина или училище;

5. ако детето е в задължителна предучилищна въз-
раст и е записано за задължително предучилищно 
образование в частна детска градина или в частно 
училище - частната институция да не е включена в 
системата на държавно финансиране…“

Финансовата подкрепа покрива: 

„1. разходи за заплащане на такси за обучение по 
договори за обучение, сключени с частна детска 
градина или частно училище при условието на 
чл. 3, ал. 1, т. 5;

2. разходи за заплащане на такса по договори за 
отглеждане и обучение, сключени с лица, регис-
трирани като търговци, или с юридически лица 
с нестопанска цел, предоставящи организирани 
услуги за деца;

3. разходи за заплащане на възнаграждения по до-
говори за обучение, сключени с физически лица;

4. разходи за отглеждане на детето в размер 20 на 
сто от разходите по т. 3.

(3) Разходите по ал. 2, т. 2 и 3 са допустими само 
ако предметът на договора е за осъществяване 
на обучение за постигане на очакваните резул-
тати поне в четири образователни направления, 
определени в държавния образователен стан-
дарт за предучилищното образование за съот-
ветната възрастова група.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2021 г., в сила от учебната 
2021 - 2022 г.) Разходите по ал. 2, т. 3 са допусти-
ми, ако физическото лице, страна по договора за 
обучение, отговаря на изискванията за заемане 
на длъжността учител в детска градина/учител в 
подготвителна група в училище, определени в т. 
1 от приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 
15 на министъра на образованието и науката от 

file:///C:/Users/Lea/Downloads/naredba-kompensirane_DG_170321.pdf
file:///C:/Users/Lea/Downloads/naredba-kompensirane_DG_170321.pdf
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2019 г. за статута и професионалното развитие на 
учителите, директорите и другите педагогически 
специалисти (обн., ДВ, бр. 61 от 2019 г.; изм. и доп., 
бр. 101 от 2020 г.) или е действащ студент последна 
година от обучението си за придобиване на висше 
образование по специалност „Предучилищна пе-
дагогика“, „Предучилищна педагогика и чужд език“ 
или „Предучилищна и начална училищна педаго-
гика“ от професионално направление „Педагогика“ 
от област на висшето образование „Педагогически 
науки“ съгласно Класификатора на областите на 
висше образование и професионалните направ-
ления, приет с Постановление № 125 на Минис-
терския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2002 г.; 
Решение № 10827 на Върховния административен 
съд от 27 ноември 2003 г. - бр. 106 от 2003 г.; изм. и 
доп., бр. 32 и 94 от 2005 г.).

(5) Разходите по ал. 2, т. 4 не са допустими за ком-
пенсиране, ако не са признати за допустими раз-
ходите по ал. 2, т. 3.

(6) За едно дете може да бъдат изплащани средства 
за компенсиране на извършените разходи за обу-
чение и отглеждане само по ал. 2, т. 1 или ал. 2, т. 2, 
или само по ал. 2, т. 3 и 4.

(7) Родителите имат право на компенсиране на раз-
ходите по ал. 1 за всяко свое дете поотделно, про-
порционално на частта от възнаграждението, което 
са заплатили за него въз основа на договор по ал. 2.

(8) Правото на компенсиране със средства от 
държавния бюджет за едни и същи разходи за 
определен период за едно дете не може да се уп-
ражнява и от двамата родители поотделно.“

Стойността на компенсациите „не може да надвиша-
ва средния месечен размер на средствата от държав-
ния бюджет за издръжката на дете в предучилищно-
то образование в общинските и държавните детски 
градини и училища за съответната календарна годи-
на, който се определя със заповед на министъра на 
образованието и науката.“. Това означава, че те не 
покриват цялата стойност на заплатената услуга. 
Също така в наредбата можем да видим, че компен-
сациите не се изплащат за деца под 3 годишна 
възраст, т.е. не обхващат родители на деца, не-
приети в общински ясли. И не на последно място, 

8 Георгиева, С. (2021) Едва 440 деца ще получат компенсация за дет-
ска. Вестник Сега. Достъпно на: градина https://www.segabg.com/hot/
category-education/edva-440-deca-shte-poluchat-kompensaciya-za-
detska-gradina [Посетена 9/03/22]

9 (2021) Мярката „Родители в заетост“ е преустановена. Достъпно 
на: https://nmd.bg/myarkata-vroditeli-v-zaetostv-e-preustanovena/ 
[Посетена 9/03/22]

те са насочени към родители, които могат първо-
начално да си позволят да ползват частна услу-
га. Към средата на 2021 г. само 440 деца са получили 
такива, а 438 от тях са от София8, което представлява 
малък дял от над 10 хиляди неприети деца. 

Друга важна мярка е програмата „Родители в зае-
тост“, предоставяща детегледачки. На нея са имали 
възможност да разчитат родители, връщащи се от 
майчинство към трудова заетост, които не са могли 
да използват услугите на общинските и частни ясли и 
детски градини. Програмата обаче е преустановена9, 
тъй като нейна основа цел е да подпомага семейства-
та в контекста на ефектите от пандемията COVID-19. 

Допълнителни мерки са заложени в Споразумение за 
съвместно управление на Република България в период 
2021 – 2025 г., сключено под формата на коалиционен 
договор между политическите партии Продължаваме 
промяната, Има такъв народ, Българска социалистиче-
ска партия и Демократична България, където в Прило-
жение № 13: Труд и социална политика е вписано, че: 

11. Безплатни държавни и общински детски ясли 
и детски градини с бюджет 2022, след обсъждане 
с другите комисии и ваучерна схема за неприети-
те деца, които отговарят на условията за прием.

12. Да се разгледат възможности за изграждане 
на допълнителни детски градини и ясли, и евен-
туално алтернативни методи за детска грижа, 
които са съобразени с дългосрочните мерки за 
регионално развитие.

13. Втората година на майчинството да бъде равна 
на една минимална работна заплата в бюджет 2022.

14. Да се обсъди и разгледа механизма за обез-
щетение на осигурените работещи майки през 
втората година на майчинството.

Като следствие в края на февруари 2022 г. беше гла-
сувано в Народно събрание, че от 1 април 2022 г. об-
щинските ясли и детски градини стават безплат-
ни. Обезщетението през втората година от майчин-
ството също се увеличава на 710 лв., равностойно 
на минималната работна заплата. Това е и второто 
такова, след като от 1 октомври 2021 г. е било напра-
вено повишение от 380 лв. на 650 лв. 

https://www.segabg.com/hot/category-education/edva-440-deca-shte-poluchat-kompensaciya-za-detska-gradina
https://www.segabg.com/hot/category-education/edva-440-deca-shte-poluchat-kompensaciya-za-detska-gradina
https://www.segabg.com/hot/category-education/edva-440-deca-shte-poluchat-kompensaciya-za-detska-gradina
https://nmd.bg/myarkata-vroditeli-v-zaetostv-e-preustanovena/
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a. СОЦИАЛЕН ПРОФИЛ НА ЖЕНИТЕ

Първоначално ще опишем социалния профила на 
жените – майки на деца на възраст 1-6 години, живе-
ещи на територията на Столична община, които искат 
да ползват общински ясли и детски градини.

Респондентките са на възраст (Фигура 1) предимно от 
30 – 34 години (37 %), 35 – 39 години (28 %), от 25 – 29 
години (22 %), 40 и повече години (10 %), от 18 – 24 го-
дини (3 %). Във Фигура 2 виждаме, че 50 % са омъжени, 
42 % са в съжителство без брак/ на семейни начала, 
а едва 5 % са необвързани и 3 % са разведени. Пре-
обладаващо те са със завършено висше образовани 
(64 %), следват със средно (36 %), а с основно и по-
ниско са 0 % (Фигура 3). Към момента на изследването 
те са основно (Фигура 4) работещи на безсрочен тру-
дов договор (72,2 %), по майчинство (9,8 %), следват 
жени, които са наети на срочен трудов договор (8,6 %), 
безработни (6 %), самоосигуряващи се лица (6 %), сту-
дентки (2,9, %), наети на граждански договор (2,2 %), 
работещи без договор и не се самоосигуряват (2,2 %).

Фигура 1
Вие сте на възраст:

3%

22%

37%

28%

10%

От 18 до 24 години От 25 до 29 години От 30 до 34 години

От 35 до 39 години 40 и повече години
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Фигура 2
Вашият семеен статус е:

50%

42%

3% 5%

Омъжена В съжителство без брак / на семейни начала

Разведена Необвързана

36%

64%

Основно образование или по-ниско
Средно образование Висше образование

Фигура 3
Коя е най-високата степен на завършено образование, 
която имате?

50%

42%

3% 5%

Омъжена В съжителство без брак / на семейни начала

Разведена Необвързана

36%

64%

Основно образование или по-ниско
Средно образование Висше образование
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Фигура 4
Към момента работите като:

70.2%

8.6%

2.2%
6.0%

2.2% 2.9%

9.8%
6.0%

 0.0%

 10.0%

 20.0%

 30.0%

 40.0%

 50.0%

 60.0%

 70.0%

 80.0%

Наета на 
безсрочен трудов 

договор

Наета на срочен 
трудов договор

Наета на 
граждански 

договор

Самоосигуряващо 
се лице

Работя без 
договор и не се 
самоосигурявам

Студентка съм  Безработна съмПо майчинство
съм

На въпроса за месечния доход на домакинството (Фи-
гура 5) се вижда, че преобладаващо домакинствата, 
които искат да запишат своите деца на общинска ясла 
и детска градина разполагат с месечен доход между 
2001 – 3000 лв. (29,6 %), следват между 1001 – 2000 лв. 
(27,7 %) и между 3001 – 5000 лв. (22,8 %). Домакинствата, 
които разполагат с доход под 1000 лв. в редки случаи 
записват своите деца в общинска ясла и детска градина. 
От тях между 801 – 1000 лв. (8,3 %), под 650 лв. (2,9 %) и 

между 650 – 800 лв. (1 %). Същото можем да констати-
раме и за онези с доходи над 5000 лв. (7,8 %). Въз основа 
на тези данни можем да констатираме, че доходът на 
над 50 % от домакинства, които търсят този тип пуб-
лична услуга, се равнява приблизително на минимума 
необходими средства за издръжка на тричленно дома-
кинство, включващо двама родители и едно дете към 
края на 2021 г. за София10, а 23 % надвишават този ми-
нимум с доход между 3001 – 5000 лв.

Фигура 5
Моля, посочете с какъв месечен доход разполага вашето домакинство:

2.9%
1.0%

8.3%

27.7%
29.6%

22.8%

7.8%

 0.0%

 5.0%

 10.0%

 15.0%

 20.0%

 25.0%

 30.0%

 35.0%

Под 650 лв. Между 650 и
800 лв.  

Между 801 и
1000 лв.  

Между 1001  
и 2000 лв. 

Между 2001  
и 3000 лв. 

Между 3001  
и 5000 лв.  

Над 5000 лв.  

10 Според доклада на КНСБ България в трудова Европа 2021 г. се казва, че „Последното изследване показва, че размерът на заплата за издръжка за 
едно работещо лице е 1 479 лв. (бруто), а при двама работещи в семейството с едно дете, за всеки от двамата работещите не трябва да бъде по-ниска 
от 1 331 лв., за да може да се осигури необходимия доход за социално приемлив начин на живот. Ако само единият от родителите работи, той трябва 
да осигурява заплата в размер не по-нисък от 2 662 лв.“
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Данните от Фигура 6 показват, че голяма част от же-
ните са с постоянна адресна регистрация през по-
следните над 3 години на територията на Столична 
община (85 %) и с постоянна адресна регистрация 
през последните от 1 до 3 години (9 %). Останалите 
едва 6 % обхващат онези, които са с постоянна ад-
ресна регистрация последната 1 година и по-малко 

85%

9%

2% 1% 2% 0% 0% 1%

Да, постоянен адрес през последните над 3 години Да, постоянен адрес през последните от 1 до 3 години

Да, постоянен адрес за последната 1 година Да, постоянен адрес от по-малко от последната година

Да, временен адрес през последните над 3 години Да, временен адрес през последните от 1 до 3 години

Да, временен адрес за последната 1 година Не, нямам адресна регистрация на територията на Столична община

от 1 година, временна адресна регистрация през по-
следните над 3 години, от 1 до 3 години, последната 
една година и изобщо нямат адресна регистрация на 
територията на Столична община. В този смисъл още 
тук можем да кажем, че това не е критерият, който се 
е отразил върху по-голямата част от респондентките 
ни при класирането за ОДЗ на децата им. 

Фигура 6
Адресна регистрация:

Следователно типичната жена, която иска да за-
пише своето дете/ деца в общинска ясла или детска 
градина, е на възраст между 30 – 40 години, омъжена 
е или живее в съжителство без брак/ на семейни на-
чала, по-вероятно е да е с висше образование, наета е 
на безсрочен трудов договор, има постоянна адресна 
регистрация през последните над 3 години на тери-
торията на Столична община и доходът на нейното 
домакинство се равнява приблизително на минимума 
необходими средства за издръжка на тричленно до-
макинство, включващо двама родители и едно дете 
към края на 2021 г. за София или малко над този мини-
мум. В този смисъл профилът на тези жени отговаря 
на този на средната класа. Наблюдава се тенденция-
та, че при доход под 1001 лв. или над 5000 лв. домакин-
ствата проявяват склонност да не записват своите 
деца в общински ясли и детски градини. 

b. ГРИЖА И СОЦИАЛНИ НЕРАВЕНСТВА

Какво се случва с жените, чиито деца не са приети в 
общинска ясла и детска градина? 

За да дадем отговор, първоначално ще изясним друг 
въпрос, а именно: Колко време най-често детето/ де-
цата не посещават общинско детско заведение пора-
ди това, че не е било класирано/ не са били класира-
ни? В това отношение може да констатираме, че има 
известни разлики, които се наблюдават между дома-

кинства, които са с едно дете на възраст до 6 години 
и онези с две до 6 години. 

Фигура 7 показва, че 41 % от домакинствата, обхванати в 
изследването, с едно дете до 6 години не са се сблъсква-
ли с проблема, но останалите 69 % са били потърпевши. 
Детето на 31 % от домакинствата не е посещавало от ме-
сец до 1 година общинско детско заведение, 20 % - 2 го-
дини, 7 % - 3 години, само 1 % - 4 години и 0 % - 5 години. 

Фигура 7
[Дете_1] От първия момент, в който вашето дете е кан-
дидатствало за общинско детско заведение, до момента: 
колко години общо то НЕ Е посещавало общинско заведе-
ние, защото не е било класирано:

41%

31%

20%

7%

1% 0%

0 месеци и години От месец до 1 година 2 години

3 години 4 години 5 и повече години
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За разлика обаче от домакинствата, които имат едно 
дете, то онези с две до 6 годишна възраст (Фигура 8) се 
намират в по-изгодна позиция по отношение на при-
ема в общинска ясла и детска градина11. Над 74 % от 
тях не са имали проблем, но все пак 26 % се сблъскват 
с него. 16 % не е посещавало ОДЗ от месец до 1 годи-
на, 8 % - 2 години и едва 2 % - 3 години. Не се наблю-
дават случаи на непосещавали общинска ясла и/ или 
детска градина от 4 до 5 години. 

Фигура 8
[Дете_2] От първия момент, в който вашето дете е кан-
дидатствало за общинско детско заведение, до момента: 
колко години общо то НЕ Е посещавало общинско заведе-
ние, защото не е било класирано:

74%

16%

8%

2%

0 месеци и години От месец до 1 година

2 години 3 години

11 Такъв е случаят например с породените деца с разлика под 2 години, 
които получават допълнителни точки при класирането за ОДЗ.

От данните дотук се вижда, че най-често домакин-
ствата с едно или повече от едно дете до 6 годиш-
на възраст се налага да чакат 1 година, а онези с 1 
дете дори 2 години, за да успеят да се класират в 
общинска ясла или детска градина.

Какви са стратегиите за справяне със ситуацията, ко-
гато детето не е било прието в ОДЗ? В следващите 
таблици ще представим сравнение между домакин-
ства, чиито деца са били приети в ОДЗ и онези, които 
не са се класирали. Данните от Фигура 9 демонстри-
рат, че над половината от жените са склонни да удъл-
жават своето майчинство за втората година (50,8 %), 
когато то не е прието в ОДЗ. Но следва да отбележим, 
че приблизително сходен процент и от жените, които 
нямат дете, което за даден период не е било прието 
в ОДЗ, също удължат своето майчинство за втората 
година (45,3 %). За сметка на това обаче майките с не-
прието такова прибягват в по-голяма степен от тези с 
прието до ползване на натрупан платен годишен от-
пуск 38 % спрямо 27, 3%, използват неплатен отпуск 
след изтичането на втората година от майчинството 
16,6 % спрямо 9, 4 %, преминават на почасов/ гъвкав 
режим на работа 16,6 % спрямо 9, 4 % и дори нема-
лък дял от тях е трябвало да напуснат своята работа 
12,8 % спрямо 3, 1%, както и намирането на нова та-
кава е по-затруднено – 7 % спрямо 3,9 %. Както се 
вижда повечето, които са посочили, че нито едно от 
изброените възможности не им импонира, са тъкмо 
респондентките, чиито деца са били приети в ОДЗ.
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 Фигура 9

 [Дете_1] Във Вашето домакинство има ли 
дете до 6 години, което от първия момент на 
кандидатстването за ОДЗ не е било прието за 
определен период от време?

Няма дете, което 
за даден период не е 
било прието в ОДЗ.

Има дете, което за 
даден период не е било 
прието в ОДЗ.

Направихте ли някое от 
следните, за да се грижите на 
детето?

Удължаване на 
майчинството за 
втора година

45,3% 50,8%

Използване на 
натрупан платен 
годишен отпуск

27,3% 38,0%

Използване на 
неплатен отпуск, 
след изтичане на 
майчинството

9,4% 16,6%

Напускане / загуба 
на работа

3,1% 12,8%

Невъзможност 
/ затруднение 
за намиране на 
работа

3,9% 7,0%

Преминаване на 
почасов/ гъвкав 
режим на работа

9,4% 16,0%

Нито едно от 
изброените

36,7% 15,0%

Тази картина особено се обостря при домакинства 
с повече от едно дете до 6 годишна възраст, чието 
второ не е било прието в общинска ясла и детска 
градина (Фигура 10). Тогава 62, 5 % удължават своето 
майчинство за втората година спрямо 37, 8 %, 62, 5 % 
използват натрупан платен годишен отпуск спрямо 

33,3 %, 31, 3 % преминават на почасов/ гъвкав ре-
жим на работа спрямо 11,1 %, 25 % използват непла-
тен отпуск след изтичането на майчинството спрямо 
2,2 %. Процентът на напусналите работа се запазва 
сходен със случаите на жени с едно дете – 12, 5 % 
спрямо 6,7 %. 
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Фигура 10

 

[Дете_2] Във Вашето домакинство има ли 
дете до 6 години, което от първия момент на 
кандидатстването за ОДЗ не е било прието за 
определен период от време?

Няма дете, което 
за даден период не е 
било прието в ОДЗ.

Има дете, което за 
даден период не е било 
прието в ОДЗ.

Направихте ли някое от 
следните, за да се грижите на 
детето?

Удължаване на 
майчинството за 
втора година

37,8% 62,5%

Използване на 
натрупан платен 
годишен отпуск

33,3% 62,5%

Използване на 
неплатен отпуск, 
след изтичане на 
майчинството

2,2% 25,0%

Напускане / загуба 
на работа

6,7% 12,5%

Невъзможност 
/ затруднение 
за намиране на 
работа

4,4% 12,5%

Преминаване на 
почасов/ гъвкав 
режим на работа

11,1% 31,3%

Нито едно от 
изброените

26,7% 6,3%

Оттук можем да кажем, че жените като цяло, кога-
то детето им не е прието в ОДЗ, удължават свое-
то майчинство за втора година. Също така ясно се 
вижда, че майките използват натрупан платен го-
дишен отпуск и неплатен такъв след изтичането 
на втората година, преминават на почасов/ гъвкав 
работен режим или директно напускат работа. 

Това е така, тъй като както във Фигура 11 се вижда, 
грижата по отглеждане на дете/деца, неприети в 
ОДЗ, се делегира основно на жените. При отпадане 
от класиране жените с едно дете най-често се грижат 
сами за него (86, 6 %). Редки са случаите, когато не се 
грижат сами. Само 11, 8 % рядко се грижат сами за 
детето си и само 1,6 % са отговорили, че никога не са 
се грижили сами. Можем да кажем, че в редки слу-

чаи те разчитат на включване от страна партньора 
си/ съпруг (54, 0%), като 38, 5 % се включват активно 
в грижата, а само 7,5 % никога не се включват. Това 
разпределение приблизително отговаря на помо-
щта, която оказват другите членове – жените (баби, 
лели) на семейството, тъй като те често поемат гри-
жата (33,7 %) и/ или рядко (43,9 %), но и немалък цял 
– 22, 5 % не могат да разчитат на такъв тип помощ. 
Интересно е, че, както данните показва, цели 95, 7 % 
не ползват частна детегледачка, 96,8 % не са полз-
вали ваучер за детегледачка по социална програма 
и в 71, 1 % от случаите детето никога не посещава 
групова форма на грижа (например частно детско 
заведение, кооператив, т.н.), а само 23, 5 % от тях са 
ползвали този тип частна услуга и 5, 3 % никога. 
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Фигура 11

[Дете_1] Във Вашето домакинство има ли 
дете до 6 години, което от първия момент на 
кандидатстването за ОДЗ не е било прието за 
определен период от време?

Има дете, което за даден период не е било 
прието в ОДЗ.

Как се разпределя(ше) 
грижата по отглеждането 
на дете_1 през периода, 
в който не посещава/
ше общинско детско 
заведение, поради 
отпадане от класирането 

•	 % на отговорилите 
различна опция от 
“0 месеци и години”

Грижа се сама Често 86,6%

Рядко 11,8%

Никога 1,6%

Грижи се партньор 
/ съпруг

Често 38,5%

Рядко 54,0%

Никога 7,5%

Грижи се друг член 
на семейството 
или близък (баба, 
леля, т.н.)

Често 33,7%

Рядко 43,9%

Никога 22,5%

Грижи се 
детегледачка

Рядко 4,3%

Никога 95,7%

Грижи се 
детегледачка, 
наета с ваучер по 
социална програма

Често 0,5%

Рядко 2,7%

Никога 96,8%

Детето посещава 
групова форма на 
грижа (например 
частно детско 
заведение, 
кооператив, т.н.).

Често 23,5%

Рядко 5,3%

Никога 71,1%

Ситуацията на жените с едно дете, обаче, се различава 
от тази на майките с повече от едно (Фигура 12). 100 % 
от тях отговарят, че се грижат сами, но данните показват, 
че тук партньорите им започват да се включват по-чест-
но (50 %), макар и не малък дял да отговарят, че това се 
случва рядко (50 %). Същото се отнася и за поемането 
на грижа от страна на други жени от семейството (баби, 
леля), когато готовността им по-често да се включват 
нараства на 75 %. Тук склонността да ползват частна де-
тегледачка нараства с 2 %, но отново тенденцията се за-

пазва и цели 93, 8 % от жените никога не са ползвали та-
кава услуга, а 100 % от тях никога не са ползвали ваучер 
по социална програма за детегледачка. Наблюдават се 
леки размествания и по отношение на желанието на 
домакинствата с деца до 6 годишна възраст да посе-
щават групова форма на грижа (частно детско заве-
дение, кооператив и др.), където цели 78, 6 % никога 
не са ползвали такава услуга, често се ползва само от 
7,1 % и рядко – 14, 3 %.
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Фигура 12

[Дете_2] Във Вашето домакинство има ли 
дете до 6 години, което от първия момент на 
кандидатстването за ОДЗ не е било прието за 
определен период от време?
Има дете, което за даден период не е било прието 
в ОДЗ.

Как се разпределя(ше) 
грижата по отглеждането 
на дете_2 през периода, 
в който не посещава/ше 
общинско детско заведение, 
поради отпадане от 
класирането 

•	 % на отговорилите 
различна опция от 
“0 месеци и години”

Грижа се сама Често 100,0%

Грижи се 
партньор / 
съпруг

Често 50,0%

Рядко 50,0%

Грижи се 
друг член на 
семейството или 
близък (баба, леля, 
т.н.)

Често 75,0%

Рядко 25,0%

Грижи се 
детегледачка

Рядко 6,3%

Никога 93,8%

Грижи се 
детегледачка, 
наета с ваучер 
по социална 
програма

Никога 100,0%

Детето 
посещава групова 
форма на грижа 
(например частно 
детско заведение, 
кооператив, т.н.).

Често 7,1%

Рядко 14,3%

Никога 78,6%

Можем да видим (Фигура 13 и 14), че онези жени, от-
говорили на въпроса, че техните деца посещават гру-
пова форма на грижа (частно детско заведение, коо-
ператив и др.) като цяло предпочитат да посещават 
целодневно частно детско заведени (ясла, градина). 

Фигура 13
Коя от следните форми на групова грижа по отглеждането 
посещава(ше) дете_1 в периода, докато не е / беше прието 
в общинско детско заведение?

6%
5% 5% 2%

Целодневно частно детско заведение (ясла, градина)

Полудневно частно детско заведение (ясла, градина)

Детски център за почасова грижа

Неформален родителски кооператив

Учреден родителски кооператив

40%

20%

20%

20%

Целодневно частно детско заведение (ясла, градина)

Полудневно частно детско заведение (ясла, градина)

Неформален родителски кооператив

Учреден родителски кооператив

82%

Фигура 14
Коя от следните форми на групова грижа по отглеждането 
посещава(ше) дете_2 в периода, докато не е / беше прието 
в общинско детско заведение?

6%
5% 5% 2%

Целодневно частно детско заведение (ясла, градина)

Полудневно частно детско заведение (ясла, градина)

Детски център за почасова грижа

Неформален родителски кооператив

Учреден родителски кооператив

40%

20%

20%

20%

Целодневно частно детско заведение (ясла, градина)

Полудневно частно детско заведение (ясла, градина)

Неформален родителски кооператив

Учреден родителски кооператив

82%

Следователно жените, които искат да запишат 
своите деца в общинска ясла или детска градина, 
не са приоритетно потребители на частни услуги, 
а грижата се поема основно от жената, която ос-
тава по-дълго вкъщи с редуцирани финансови въз-
можности. Причината затова е, че над половина-
та от домакинствата, както видяхме, разполагат 
с доход от 1000 – 3000 лв. Т.е. можем да кажем, че 
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тази група в най-честия случай не може да си поз-
воли частно детско заведение или частна детегле-
дачка. Също така впечатление прави, че частната 
детегледачка не е предпочитана форма на грижа. 

Любопитно е да отбележим, че домакинствата с едно 
дете, които ползват детегледачка, са основно онези, 

които попадат в група, чиито доход е до 1000 лв. и 
над 5000 лв. (Фигура 15). Докато групата с по-висок 
доход може да си позволи частна услуга, то както 
виждаме във Фигура 16, онези с доход до 1000 лв. са 
били всъщност основните ползватели на програмата 
„Родители в заетост“, която е била от помощ на тези 
домакинствата. 

Фигура 15

 В периода, в който детето, не е посещавало 
общинско детско заведение, за него се е 
грижела детегледачка

Рядко Никога

Моля, посочете 
с какъв месечен 
доход разполага 
Вашето 
домакинство:

До 1000 лв. 10,0% 90,0%

Между 1001 и 2000 лв. 5,6% 94,4%

Между 2001 и 3000 лв. 3,0% 97,0%

Между 3001 и 5000 лв. 3,4% 96,6%

Над 5000 лв. 12,5% 87,5%

Не желая да посоча. 1,9% 98,1%

Фигура 16

 [Дете_1] В периода, в който детето, не е 
посещавало общинско детско заведение, за 
него се е грижела детегледачка, наета с ваучер 
по социална програма

Често Рядко Никога

Моля, посочете 
с какъв месечен 
доход разполага 
Вашето 
домакинство:

До 1000 лв.  10,0% 90,0%

Между 1001 и 2000 лв.  2,7% 97,3%

Между 2001 и 3000 лв.  2,9% 97,1%

Между 3001 и 5000 лв. 3,4%  96,6%

Над 5000 лв.   100,0%

Не желая да посоча.  1,9% 98,1%

Оттук жените (Фигура 17 и 18), чието дете/ деца не са 
приети в общинска ясла или детска градина, твърдят, 
че са усетили във висока или в много висока степен 

затруднение във всекидневието си. 48, 7 % от дома-
кинствата с едно дете на възраст до 6 години посоч-
ват този отговор, а 62, 5 % с повече от едно. 
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Фигура 17

 [Дете_1] Във Вашето домакинство има ли 
дете до 6 години, което от първия момент на 
кандидатстването за ОДЗ не е било прието за 
определен период от време?

 Има дете, което за даден период не е било 
прието в ОДЗ.

До каква степен се чувства(х)те затруднена във 
всекидневните си ангажименти по отглеждане 
на дете_1, докато то не посещава(ше) общинско 
детско заведение? 

•	 % на отговорилите различна опция от 
“0 месеци и години”

Усещам/х 
затруднение в малка 
или в никаква степен.

33,2%

Усещам/х 
затруднение нито 
в малка, нито във 
висока степен

18,2%

Усещам/х 
затруднение във 
висока или в много 
висока степен.

48,7%

Фигура 18 

 [Дете_2] Във Вашето домакинство има ли дете до 6 години, което 
от първия момент на кандидатстването за ОДЗ не е било прието 
за определен период от време?

 Има дете, което за даден период не е било прието в ОДЗ.

До каква степен се 
чувства(х)те затруднена 
във всекидневните си 
ангажименти по отглеждане 
на дете_2, докато то не 
посещава(ше) общинско 
детско заведение? 

•	 % на отговорилите 
различна опция от 

       “0 месеци и години”

Усещам/х затруднение в малка или в 
никаква степен.

37,5%

Усещам/х затруднение във висока или в 
много висока степен.

62,5%

Но кои са затрудненията, с които се сблъскват? В ан-
кетната карта въпросът е отворен и респондентките 
сами формулират отговорите. Открояват се следните 
натрупвания: жените, които имат едно дете на въз-
раст до 6 години, неприето в общинска ясла или дет-
ска градина (Фигура 19 и 20), на първо място казват, 
че изпитват финансови затруднения (31 %), на второ 
поставят невъзможността да работят, да се развиват 
професионално (21,4 %), изпитват умора, както и лип-
са на свободно време (15,5 %), не успяват да намерят 
време за всичко и трудно се справят с ангажименти-
те си (9,5 %), налага им се да съвместяват работа от 

вкъщи и грижи за детето/ децата (8,3 %), налага им се 
една от бабите да се ангажира с грижите за детето, за 
да могат да работят (4, 8 %). Много малка част от тях 
изпитват притеснения за това кой ще се грижи за де-
тето/ децата през следващ период от време, тъй като 
се сблъскват с трудност с намиране на помощ в от-
глеждането на детето (3,6 %). Жените, които имат по-
вече от едно дете на възраст до 6 години, обаче, ос-
новно се оплакват от умората (60 %) и липса на време 
(20 %). Едва 10 % от тях са отговорили, че приорити-
зират финансови трудности и проблем представлява 
невъзможността да си намерят работа. 
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Фигура 19

[Дете_1] Бихте ли пояснили 
с няколко думи какви са / 
бяха затрудненията ви? 

Финансови затруднения 31,0%

Невъзможността да работя и да се 
развивам професионално/ Служебни 
проблеми

21,4%

Не успявам да намеря време за всичко/ 
Трудно се справям с ангажиментите си

9,5%

Умора и липса на свободно време 15,5%

Наложи се една от бабите да се ангажира 
с грижите за детето, за да мога да 
работя

4,8%

Наложи се да съвместявам работа от 
вкъщи и грижи за детето/ децата

8,3%

Притеснения за това кой ще се грижи за 
детето/ децата през следващ период от 
време/ Трудност с намиране на помощ в 
отглеждането на детето

3,6%

Друго 6,0%

Фигура 20

[Дете_2] Бихте ли пояснили 
с няколко думи какви са / 
бяха затрудненията ви?

Финансови затруднения 10,0%

Невъзможността да работя 10,0%

Не успявам да намеря време за всичко/ 
Трудно се справям с ангажиментите си

20,0%

Умората/деца с малка възрастова разлика 60,0%

В следващата таблица (Фигура 21) данните се припо-
криват в голяма степен с тези от предишните. Вижда 
се, че жените, докато се грижат за детето/ децата си, 
в най-голяма степен изпитват финансови затрудне-
ния – намалена възможност за спестявания и/ или 
намален достъп до кредитиране (48, 9 %), финансо-

ви затруднения при посрещане на извънредни и до-
пълнителни разходи (44,0 %), финансови затрудне-
ния при посрещане на всекидневни и битови разхо-
ди (40, 1 %). В същата степен те изпитват усещане за 
свръхнатовареност, умора, липса на време за себе 
си (45, 3%).
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Фигура 21

В каква степен усетихте / усещате някое от следните, докато се грижи(х)те за детето / децата си:

 Във висока или 
в много висока 
степен

Нито във 
висока, нито в 
ниска степен

Изобщо или в 
много ниска 
степен

Намалена възможност за спестяване и/
или намален достъп до кредитиране

48,9% 16,3% 34,9%

Усещане за свръхнатовареност, умора, 
липса на време за себе си

45,3% 22,1% 32,6%

Финансови затруднения при посрещане 
на извънредни и допълнителни разходи

44,0% 21,2% 34,9%

Финансови затруднения при посрещане 
на всекидневни разходи и битови нужди

40,1% 18,2% 41,7%

Усещане за изоставане в професионален 
план, забавяне на професионалното 
развитие

38,8% 17,9% 43,3%

Усещане на загуба на умения за работа, 
деквалификация

35,8% 18,9% 45,3%

Усещане за зависимост, загуба на 
самостоятелност

34,5% 17,9% 47,6%

Усещане за изолация, липса на социален 
живот и контакти с приятели

33,2% 18,9% 47,9%

Понижаване на самочувствието, поява на 
неувереност

28,3% 22,1% 49,5%

Напрежение поради предстоящо трудно 
намиране на работа след продължително 
майчинство

28,0% 11,7% 60,3%

Зачестяване на конфликти със съпруга/
партньора

23,1% 22,8% 54,1%

Намалена достъп до качествено 
здравеопазване, поради нужда от 
допълнително финансиране

19,2% 14,3% 66,4%

Зачестяване на конфликти с близки и 
роднини

12,4% 12,4% 75,2%

Наложително пребиваване в друго 
населено място с цел получаване на 
помощ за отглеждането от близки и 
роднини

7,8% 5,5% 86,6%

c. ЗАТРУДНЕНИЯ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ

Основните затруднение, които открояват жените, са по-
родени, както видяхме дотук, тъкмо от липсата на мес-
та в общинските ясли и детски градини. Затова и те не 
са приоритетно критично настроение спрямо общите 
критерии за прием, но все пак се открояват някои (Фи-
гура 22). 8,9 % са имали проблем с критерии „Работещ 
родител/родител в отпуск за отглеждане на дете / Ро-

дител, който е редовен студент във ВУ“, 8, 6 % отговарят, 
че са имали затруднения с „Постоянен адрес на един от 
родителите/настойниците на територията на Столична 
община“, 7,9 % с „Постоянен или настоящ адрес на един 
от родителите/настойниците на детето, на територията 
на административния район на самостоятелната детска 
ясла, детската градина и училището“, 7,0 % с „Настоящ 
адрес на един от родителите/настойниците на терито-
рията на Столична община“ и др.
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Фигура 22

Моля, посочете, ако сте имали затруднения при кандидатстването - на кой/кои от общите 
критерии за прием се затруднявах/те да отговорите:

Работещ родител/родител в отпуск за отглеждане на дете / Родител, който е редовен 
студент във ВУ

8,9%

Постоянен адрес на един от родителите/настойниците на територията на Столична община 8,6%

Постоянен или настоящ адрес на един от родителите/настойниците на детето, на 
територията на административния район на самостоятелната детска ясла, детската градина 
и училището

7,9%

Настоящ адрес на един от родителите/настойниците на територията на Столична община 7,0%

Постоянен адрес на детето на територията на Столична община 3,5%

Дете, което посещава/е посещавало общинска самостоятелна детска ясла или частна детска 
ясла, регистрирана от СРЗИ на територията на Столична община

2,2%

Брат/сестра, които ще посещават заедно детското заведение, деца-близнаци, деца с 
разлика до 2 години

1,9%

Не съм изпитала затруднение по отношение на общите критерии за прием 65,1%

Попитахме също така респондентките дали са били 
принудени да търсят различни варианти за „увелича-
ване на точките“ или други улеснения, за да може де-
цата им да бъдат приети в ОДЗ. На този въпрос 23 % са 
отговори положително и затова следва да видим как-
ви са били стъпките, които са предприели (Фигура 23).

Фигура 23
Бяхте ли принудени да търсите варианти за "увеличаване 
на точките" и/или улесняване на приема за общинско дет-
ско заведение:

Да Не Не желая да отговоря

23%

63%

14%

Принудени от обстоятелствата с недостига на места 
в общинските ясли и детски градини, респондентки-
те посочват (Фигура 24), че най-често прибягват до 
регистрация на различен постоянен/ настоящ адрес 
(4,1 %), сключват фиктивен трудов договор във фир-
ма на познат (2,2 %), сменят местоработата си (2,2 %), 
сдобиват се с фиктивна бележка за дете с хронични 
заболявания (1,9 %), прибягват до познанства с ди-
ректорката (1,9%), но дори понякога се налага бащата 
да не признае детето си, за да могат да бъдат получе-
ни съответните точки за самотен родител (1,6%) и др.
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Фигура 24

Какъв вариант за улесняване на приема намерихте: (% на респондентите, които посочват, че са 
били принудени да търсят варианти за „увеличаване на точките“ и/или улесняване на приема 
за общинско детско заведение)

Регистрация на различен постоянен/настоящ адрес 4,1%

Фиктивен трудов договор във фирма на познат 2,2%

Смених местоработата си 2,2%

Фиктивна бележка за дете с хронични заболявания 1,9%

Директорката на детското заведение ми е позната и преди класирането обяви по-малък 
брой места за прием, за да може след класирането да запише детето ми

1,9%

Бащата не призна детето, за да могат да бъдат получени съответните точки за самотен 
родител

1,6%

Фиктивно решение на ЛКК или ТЕЛК за дете 0,6%

Фиктивно записване за изучаване на специалност в университет 0,3%

Фиктивна бележка за дете със СОП 0,3%

Смених местоработата си 0,3%

Не намерих вариант/и 7,9%

Не желая да отговоря 1,6%
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Дотук показахме, че домакинствата с едно или по-
вече от едно дете на възраст до 6 години, когато те 
не са се класирали в общинска ясла или детска гра-
дина, се налага да чакат 1 година, а онези с 1 дете 
дори 2 години. Ситуация, която те оценяват като 
високо затрудняваща живота им. Тъй като, както 
видяхме, жените са тези, които поемат грижата за 
децата, то те са и тези, които поради липса на места 
в ОДЗ удължават своето майчинство за втора годи-
на, което за изследвания период означава, че до-
ходът им се е редуцирал до 380 лв. и/ или 650 лв. 
Майките също така ползват своя натрупан платен 
годишен отпуск, но не малка част от тях са прину-
дени да прибягват и към неплатен отпуск след изти-
чането на майчинството. Следователно, ако детето 
не е прието до 2 годишна възраст в общинска ясла 
или детска градина, то те биват лишени напълно от 
доход. Изследването регистрира също така, че 12 % 
дори са напуснали работните си места. Така живо-
тът на жените бива сведен основно до социалната 
роля на „майка“ и те са принудени да полагат ниско 
платен или безплатен грижовен труд, а доходът на 
жените значително намалява поради невъзмож-
ност да работят. Това ги поставя в зависимост от 
семейството и/ или партньора/ съпруга, ако мо-
гат да разчитат на такъв тип подкрепа. Можем да 
допуснем, че в някои случаи финансово засегнати 
са и преките роднини (например баби и дядовци), 
тъй като се включват по-активно във финансовото 
подпомагане на домакинството, а пък в случаите, 
когато мъжът е основният носител на доход, при-
нудителното оставане вкъщи на жената и прехвър-
лянето на финансова отговорност на партньора/ 
съпруга води до стабилизира патриархалната се-
мейна структура. Както видяхме, обаче, не малка 
част се опитват да преминат и на почасова трудова 
заетост и по-гъвкав режим на работа, за да могат 
да я съгласуват с грижата за детето/ децата. Но така 
получават по-ниско възнаграждение спрямо оне-
зи, които могат да участват пълноценно на пазара 
на труда, както и осигурителният им стаж намалява, 
което в дългосрочен план се отразява негативно на 
средно месечния размер на пенсията за осигури-
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телен стаж и възраст12, въпреки че по-голяма част 
от майките са дори с висше образование. От така 
описаната картина въз основа на изследването се 
вижда, че липсата на места в общинските ясли и 
детски градини води до икономическа декласа-
ция на жените, като дори за някои от тях това има 
дългосрочни последствие, надхвърлящи трудния 
период от 1 до 2 години. Жените подчертават, че 
изпитват финансови затруднения, сблъскват се с 
невъзможността да работят и да се развиват про-
фесионално, а всички като цяло изпитват умора и 
липса на свободно време. 

Другият избор, пред който са поставени домакинствата, 
са да наемат частна детегледачка (през частна агенция 
или неформално), да се обърнат към частно детско за-
ведение или да изберат алтернативна форма на детска 
грижа (например кооператив), която обаче не се при-
знава при следващо кандидатстване за общинска ясла и 
детска градина и не носи точки. Но в последните години 
в град София местата в частните детски заведения също 
са недостатъчни поради голямото търсене, а оттук цени-
те се покачват13. Както видяхме над 70 % от респондент-
ките, чиито деца не са били приети в ОДЗ, не потребяват 
никога частни услуги (частна детегледачка, групова фор-

12 На дискусионен форум Равнопоставеност на половете на работ-
ното място в условията на Ковид-19 пандемия Виолета Иванова 
(зам. директор, ИССИ на КНСБ) констатира висок диапазона на раз-
личия в заплащането по пол измерено спрямо възрастта. Според да-
нните „В началото на трудовата кариера, до 25 годишна възраст, раз-
личията в заплащането по пол са сравнително най-малки – 6.6%, но 
на по-късен етап от 35 – 44 годишна възраст, ножицата се разтваря 
по-широко и различията вече достигат 17.6%. Професионалното раз-
витие на жените по-често се възпрепятства заради семейни ангажи-
менти и грижи за зависими членове на семейство, което безспорно 
се отразява и върху доходите им.“. Както се вижда възрастта, в която 
ножицата се разтваря, съвпада и с профила на жените, които имат 
дете/ деца. Също така данните на КНСБ показват, че „Средно месеч-
ният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст - в лв. е с 129 
лв. по-ниска пенсията на жените от тази на мъжете. Основни  фак-
тори, допринасящи за разликата в пенсиите е доминиращата зае-
тост в нископлатените отрасли, както и намаленото време, което же-
ните прекарват на работа през целия си живот“. Достъпно на: https://
knsb-bg.org/index.php/2022/03/07/plamen-dimitrov-zhenite-ponesoha-
tezhestta-na-pandemiyata/ [Посетена 9/03/22]

13 Справка за цените на частните общински ясли и детски градини е 
достъпна на: https://detskitegradini.com/chastni-detski-gradini-sofia/ 
[Посетена 9/03/22]

https://knsb-bg.org/index.php/2022/03/07/plamen-dimitrov-zhenite-ponesoha-tezhestta-na-pandemiyata/
https://knsb-bg.org/index.php/2022/03/07/plamen-dimitrov-zhenite-ponesoha-tezhestta-na-pandemiyata/
https://knsb-bg.org/index.php/2022/03/07/plamen-dimitrov-zhenite-ponesoha-tezhestta-na-pandemiyata/
https://detskitegradini.com/chastni-detski-gradini-sofia/
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ма на грижа – частна ясла и детска градина, кооператив 
и др.) и техният живот се преструктурира по начина, по 
който описахме досега. Обяснение можем да потърсим 
в това, че над половината от домакинствата разполагат с 
доход от 1000 – 3000 лв., който, както казахме, се равня-
ва приблизително на минимума необходими средства 
за издръжка на тричленно домакинство, включващо 
двама родители и едно дете към края на 2021 г. за София. 
Минимум, който не позволява потреблението на частна 
услуга. Оттук можем да констатираме, че компенсаци-
ите на разходите на родителите на деца от тригодишна 
възраст до постъпването им в I клас, пряко свързани с 
отглеждането и обучението им, когато децата не са при-
ети в държавни или общински детски градини и учили-
ща поради липса на места за предучилищно образова-
ние обхващат твърде малък дял от домакинствата. Видя-
хме също така, че ползването на частна детегледачка е 
непопулярно за разлика от целодневните ясли и детски 
градини. Изключения правят домакинствата, които са се 

възползвали от социална програма „Родители в заетост“ 
за предоставяне на детегледачка и те попадат в група, 
чиито доход е до 1000 лв. 

Основният извод, който можем да направим, е, че 
домакинствата, които не могат да си позволят частна 
услуга, се намират в много по-тежка ситуация, изра-
зяваща се в принудата жената да остава вкъщи, дока-
то други могат да потребяват частни услуги, а някои 
дори свободно избират да се ползват от тях или не, 
тъй като отговаря на предпочитания им статусен стил 
на живот. Това води до обостряне и възпроизвежда-
не на социално-икономически неравенства, които, 
както описахме дотук, се преплитат с полови нера-
венства. Домакинство, което не може финансово да 
си позволи частна услуга, компенсира с нископлатен 
и/ или безплатен грижовен труд, извършван от стра-
на на жените, които икономически се декласират и 
прекомерно натоварват. 
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