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УВОД
Една от най-важните задачи на държавата е да осигури на гражданите
качествени и леснодостъпни публични услуги.
Акцентът в настоящото изследване е насочен към управлението и
финансирането на организациите, предоставящи публични услуги в сферата на
социалните дейности. Основанията за избор на тези дейности от публичния сектор
са свързани с утвърждаването им през последните години като проблем с голям
обществен интерес.

I. Цели, задачи и методически подход при разработването на задачата
Обект на изследването за настоящия доклад са два важни въпроса,
свързани с развитието и усъвършенстването на предоставянето на публични
услуги в системата на образованието.
От една страна, вниманието се насочва към въвеждането и прилагането на
механизми на финансиране с помощта на системата на делегираните бюджети
(СДБ), която се разглежда като важен инструмент за ефективно и ефикасно
разпределение на ресурси и тяхното рационално използване. Това се отнася найвече за местната власт - общините, в които разпределението на ресурсите се
осъществява на основата на конкретните местни управленски правомощия. В
случая изследването е насочено към анализа на подходите и инструментите за
повишаване на уменията и управленските нагласи за прилагането на СДБ, както и
за усъвършенстването на действащата нормативна уредба (национална и местна).
От друга страна, разработката пряко е свързана и с провеждането на
аналитично проучване за специфичната организацията и технологията на
прилагането на системата на делегирани бюджети в предучилищното възпитание,
основно представено от заведенията за услуги – Целодневни детски градини
(ЦДГ) и Обединени детски заведения (ОДЗ), в определени общини в страната.
Предмет

на

изследването

са

взаимоотношенията

и

двустранната

координация на общините и заведенията за услуги в предучилищното възпитание
- ЦДГ/ОДЗ, във връзка с прилагането на СДБ, финансирането и управлението на
дейностите в посочената сфера.
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Водещите цели на изследването включват анализ и оценка на
действащата нормативна база, управленските нагласи и спецификите в
общините при прилагането на СДБ в предучилищното възпитание.
Методиката на изследването предполага решаването на следните задачи:
• Анализ на действащата нормативна уредба, разработване на тематичен
„Въпросник за проучване на управленските нагласи в общините за внедряване на
СДБ” (Въпросник №1) и последващо изследване в избрани общини (обекти);
• Изследване на спецификата при прилагане на СДБ, разработване на
„Въпросник за спецификите при прилагането на СДБ в предучилищното
възпитание” (Въпросник №2);
В този си вид дефинираната задача и нейното изпълнение съответства на
провежданата политика на децентрализация в страната и е в унисон с Приетата от
Министерския съвет, Стратегия за децентрализация и Програма за

нейното

изпълнение (2006-2009 г.).
Общините, които са подбрани за провеждане на проучването са групирани
(Списък на общините) в три основни групи:
- въвели и прилагащи СДБ;
- в процес на въвеждане или неприлагащи СДБ;
- неприлагащи СДБ.

СПИСЪК
на общините, в които е проведето проучването на тема
"Повишаване на разбирането и уменията за
прилагане на Системата на делегираните бюджети (СДБ)”
А. Общини, в които е въведена и се прилага СДБ:
1. Община Русе: mayor@ruse-bg.eu
2. Община Ямбол: obsv@obshtinayambol.org
3. Община Силистра: silistra@silistra.bg; mayor@silistra.bg;
4. Община Асеновград: obass@gec.rakursy.com
5. Община Петрич: OA_Petrich@mbox.contact.bg
6. Община Попово: obstina@popovo.bg
7. Община Троян: mayor@troyan.bg ; secretary@troyan.bg
8. Община Свиленград: kmet@svilengrad.bg ; kmet@burdenis.net
9. Община Панагюрище: ggerginekov@b-trust.org ; obstina@abv.bg
10. Община Омуртаг: obstina_omurtag@abv.bg
11. Община Гоце Делчев: oba@gocenet.net
12. Община Мездра: mezdra@mail.bg
13. Община Трявна: obtriavna@globcom.net
14. ОбщинаЛясковец: obshtina@lyaskovets.net
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15. Община Костинброд: obshtina@kbrod.net
16. Община Тутракан: tutrakan@infotel.bg; obs_tutrakan2007@mail.bg
17. Община Якоруда: mail@yakoruda.e-gov.bg ; oba_yda@abv.bg
18. Община Криводол: krivodol@dir.bg
19. Община Любимец: oba@lyubimets.org
20. Община Костенец: aneta_kirova@yahoo.com (връзки с кмета)
21. Община Дряново: dryanovo@dryanovo.bg
22. Община Долна Баня: obshtinadb@abv.bg
Б. Общини, които са в процес на въвеждане или неприлагащи СДБ:
1. Община Горна Оряховица: obshtina@g-oryahovica.org
2. Община Ботевград: kmet@botevgrad.org
3. Община Етрополе: obstina@etropolebg.com
4. Община Елена: obshtina@elena.bg
5. Община Ябланица: kmet_yablanitsa@mail.bg
В. Общини, които не са въвели СДБ:
1. Община Велико Търново: mayorvt@vt.bia-bg.com
2. Община Правец: kmet@pravec.com

II. Анализ на резултатите от проведеното проучване
А. Национална нормативна уредба
Основният закон, който урежда трайните обществени отношения в
училищното образование и предучилищното възпитание, е Законът за народната
просвета (ЗНП, Обн. ДВ, бр. 86 от 18.10.91г., посл. изменение ДВ, бр. 50 от
30.05.2008 г.) и Правилника за прилагането му. Освен това системата на
образование се регулира от значителен брой нормативни актове с различна
правна характеристика и различен ранг - закони, правилници наредби,
инструкции,

Национална

програма,

стратегии,

програми,

планове

и

индивидуални административни актове. Налице е многообразие от норми, често
пъти противоречиви, което създава трудности в процеса на правоприлагане.
Противоречията са както между актове от една и съща степен, така и между
актове с различна йерархична съподчиненост. В рамките на системата често се
наблюдава създаването на поредица от актове, които се допълват или си
противоречат.
Практика е също много обществени отношения, независимо, че са правно
регламентирани, да не могат да се развият самостоятелно, а се налага да се
издават и индивидуални административни актове. Голяма част от нормативните
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актове се нуждаят от промяна и актуализация. В това отношение и самият ЗНП
следва да бъде осъвременен и допълнен.
Държавната политика в областта на образованието се осъществява от
Министерския съвет. Министърът на образованието и науката е специализиран
орган за управление. Той упражнява контрол върху дейността на всички видове
детски градини, училища, обслужващи звена и степени на образование.
Регионалните инспекторати по образование са териториалните администрации
към министъра на образованието и науката за управление и контрол.
Училището, детската градина и обслужващото звено се управляват от
директор (чл.37). Министърът на образованието и науката със заповед открива,
преобразува и закрива общинските училища и обслужващите звена по
предложение на общинския съвет. Той сключва и прекратява трудови договори с
директорите на държавните детски градини и училища, а началникът на
регионалния инспекторат – с директорите на общинските училища.
Общинските детски градини се откриват, преобразуват и закриват със
заповед на кмета на общината след решение на ОбС (чл.10, ал.5 и 6). Кметът на
общината сключва и прекратява трудови договори с директорите на общинските
детски градини. Това е едно основно противоречие: директорите на общинските
училища се назначават и уволняват от началника на регионалния инспекторат по
образование, а се издържат от общината. Такъв е случаят и с болниците, театрите,
библиотеките, музеите и др. Това е децентрализация от особен вид и поражда
сериозни проблеми, но все още не е намерен начин да се съчетае специалната
компетентност на центъра с локалните интереси и финансовата тежест за
общините. Кметовете на общините упражняват контрол върху начина на
изразходване на предоставените средства на общинските детски градини,
училища и обслужващи звена (чл. 36, ал.2 от закона). Административните актове
на директорите на общинските детски градини могат да се отменят от кмета на
общината.
Общините от своя страна осигуряват и контролират: задължителното
училищно обучение на децата до 16-годишна възраст; здравното обслужване и
сигурността на детските градини и училищата; осигуряват средства за
издръжката, изграждането, ремонта на детските градини, училищата и
обслужващите звена; осигуряват средства и за изпълнение на държавните
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образователни изисквания; осигуряват условия за столово хранене, общежития,
транспорт и др.; осигуряват и стипендии и специални помощи на учениците.
Кметовете на общини упражняват контрол върху начина на изразходване на
предоставяните средства на общинските училища, детски градини и обслужващи
звена.
С чл. 44. от Закона за народната просвета (ЗНП) се въвежда задължение на
директорите на “държавните и общинските детски градини, училища и
обслужващи звена да съставят бюджет по пълна бюджетна класификация с
изрични пълномощия за използване на определената им от държавата издръжка,
както и набирането на собствени бюджетни средства, които остават изцяло за
ползване от тях като допълнително финансиране на дейността им и подобряване
на материално-техническата база”. В рамките на закона се предвижда
създаването на стратегически

документ - Национална програма. Тази роля

изпълнява “Националната програма за развитие на училищното образование
и предучилищното възпитание и подготовка (2006 - 2015 г.)”, която се приема
от Народното събрание по предложение на Министерския съвет (чл.34, ал.1 и 2 от
закона). Програмата съдържа национални цели и приоритети за развитие на
образованието и предучилищното възпитание и подготовка, както и мерките за
тяхната реализация.
Други закони, имащи отношение към въвеждането и прилагането на СДБ в
предучилищното възпитание, са:
- Закон за бюджета на РБ за съответната година (2008). “На
общинските училища, детските градини и обслужващите звена в системата на
народната просвета, прилагащи системата на делегираните бюджети, се
предоставя правото на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити със
самостоятелни бюджети, по решение на общинските съвети”.
- Закон за общинските бюджети (ЗОБ, Обн.ДВ, бр.33 от 24. 03.98 г.,
посл. изм., ДВ, бр. 108 от 19.12. 2007 г. ) - това е основният устройствен закон, с
който се определят редът и правилата (условията) за съставянето, приемането,
изпълнението и отчитането на общинския бюджет, както се определят и
механизмите на бюджетните отношения в рамките на общината и тези между
централната власт и общините. Той урежда също и управлението на бюджетните
и извън бюджетните средства на общината.
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- Закон за местното самоуправление и местната администрация
(ЗМСМА Обн.ДВ, бр. 77 от 91 г., посл.изм. ДВ, бр. 54 от 13.06.2008 г.) – общ
устройствен закон за местното самоуправление и местната администрация.
Очертава ясно сферите на дейност на общинското самоуправление и на
общинските политики. Регламентира основните функции, задачи и процедурите
за работа, урежда правомощия на общинския съвет и на кмета, както и
взаимодействието помежду им, в т.ч. и при въвеждането и прилагането на СДБ в
предучилищното възпитание. Законът урежда участието на обществеността в
работата на ОбС, като утвърждава изискването за публичност и прозрачност при
прилагането на ДБ.
- Закон за общинската собственост (ЗОС, Обн. ДВ, бр.44 от 21.05.96 г.,
посл. изм. ДВ, бр. 70 от 08.06. 2008 г.) – в рамките на закона се урежда редът и
условията за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост. Регламентира правото на общинския съвет като основен
орган, който приема решенията за общинската собственост; предвижда правна
възможност той да издава подзаконови нормативни актове, чрез които се
доразвиват и конкретизират принципите на закона (в т.ч. и възможност на
предоставяне на заведенията за услуги да управляват общинска собственост).
Редът за предоставяне на безвъзмездно управление на имоти и вещи - общинска
собственост, се определя от ОбС с наредба, като в нея се посочват и конкретните
правомощия на кметовете.
- Закон за общинския дълг (ЗОД, Обн. ДВ, бр.44 от 19.04.2005 г., посл.
изм. ДВ бр.80 от 05.10.2007 г.) – в него се предвижда задължително обществено
обсъждане с местната общност на проекти или провеждането на дългосрочни
дейности, финансирани чрез поемане на дългосрочен общински дълг (при
въвеждането на важна местна услуга).
- Стратегия за децентрализация и Програма за нейното изпълнение
2006-2009 г. Стратегията за децентрализация е важен програмен документ за
провеждане на националната политика за усъвършенстване на териториалното
управление, като определя насоките да усъвършенстването на правомощия и
финансови ресурси между централното, областното и общинското равнище на
управление (така тя в пълна мяра може да се отъждестви със същността и целите
на системата на делегираните бюджети). Стратегията и е интегрален документ,
който обединява секторните политики и тяхната координация на различни
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управленски нива. Нейната основна задача е да очертае взаимодействието между
институциите, целящо повишаване на ефективността на услугите и тяхното
качество. От своя страна Програмата за изпълнение на Стратегията включва
съвкупност от цели, приоритети и мерки, в рамките на които следва да се
осъществят конкретни проекти и действия за периода 2006–2009 г.
Основните национални подзаконови документи са:
- Постановление №30 от 9 февруари 1998 г. регламентира условията и
реда за управление на бюджет от училищата и обслужващите системата на
народната просвета звена на територията на общините Несебър, Кюстендил,
Благоевград и Силистра, работещи по проект BG 95.06-02 „Финансово
управление на средното образование” по програма ФАР;
- Постановление №91 от 26 май 2000 г. за изменение и допълнение на
Постановление №30 от 09.02.1998 г. С това постановление се разшири
прилагането на системата на делегираните бюджети на територията на цялата
страна и последното Постановление №15 от 1 февруари 2008 г. за изпълнението
на държавния бюджет на РБ за 2008 г.;
- Решение №20 от 21 януари 2008 г. за разделение на дейностите,
финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата и
за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата
дейности през 2008 г.;
- Формули за разпределение на средствата в системата на народната
просвета – помощен материал във връзка с прилагането на §70 от Предходните и
заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на РБ за 2008 г.
- Ежегодни указателни писма на дирекция „Финанси на общините” на
Министерство на финансите;
- Заповеди на МОН за разширяване прилагането на СДБ;
Б. Местна нормативна уредба
Общинският съвет приема:
• Решения за разработване на Стратегия за развитие на образованието, на
специални програми в тази сфера и определя годишните приоритети: за
оптимизация на мрежата на ЦДГ; разпределя средствата за образование, в т.ч. за
ЦДГ, и делегира правомощия за предоставяне на допълнителни услуги и
реализация на собствени приходи;
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• Решения за даване на съгласие за прилагане на системата на
делегираните бюджети от целодневните детски градини и обслужващите звена на
територията

на

общината

и

предоставяне

правото

на

второстепенните

разпоредители с бюджетни кредити със самостоятелни бюджети;
• Решения за одобряване на формула за определяне на бюджетни средства
на детските градини, прилагащи системата на делегираните бюджети; размера на
таксите и облекченията и разпределението на делегирани и неделегирани права и
отговорности между общината и ЦДГ/ОДЗ на нейната територия;
• Решения за обособяване на части от публичната общинска собственост в
публична общинска собственост с пряко стопанско предназначение като
възможност за отдаването им под наем или ползването им от ръководството за
заведенията за услуги за собствена стопанска дейност;
• Решения, с които се създават правни възможности в Наредбата за реда и
придобиване на общинска собственост по чл.8 от ЗОС за ползването на
земеделски земи и горския фонд от училищата и детските градини;
• Наредба за съставяне, приемане и изпълнение на бюджета (РОС).
Кметът на общината:
• Инициира създаването на представителен орган на директорите на ЦДГ и
организира равноправен диалог между тях и общинската администрация;
• Определя резерва и правила за използването му и разпределя
инвестициите;
• Издава заповед за прилагане на формулата за определяне на средствата и
размера им;
• Издава заповед за второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
(кмет на общината - определят се второстепенни и третостепенни разпоредители,
права и отговорности);
Други необходими документи:
• Индивидуален сметкоплан на общината (ползва се от второстепенните
разпоредители);
• Наредба за местните данъци и такси и цени на услуги, приета от
Общинския съвет (размер на такси, цени на услуги за определяне на собствени
приходи на звената по СДБ), съгласно ЗМДТ.
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В съответствие с тази нормативна база директорът на заведението за
услуги (ЦДГ/ОДЗ) разработва, изпълнява, изменя и отчита бюджета като
второстепенен

изпълнител,

утвърждава

и

контролира

изпълнението

на

вътрешните документи – инструкции, правила за работа, система за финансово
управление и контрол и др.
В. Проучване на управленските нагласи в общините за внедряване на
системата за делегирани бюджети (СДБ)
Прилагането на делегираните бюджети в предучилищното възпитание се
осъществява

на

основата

на

осъзнат

доброволен

избор

местните

заинтересовани страни - от една страна, това са общинските органи и
съответната администрация, а от друга, съответните заведения за услуги
(ЦДГ/ОДЗ) и техните директори.

В Ъ П Р О С Н И К №1
“Проучване на управленските нагласи в общините за внедряване на системата на
делегираните бюджети (СДБ) в предучилищното възпитание (ЦДГ и ОДЗ)”
През 2006 г. Министерският съвет на Република България прие Стратегия за
децентрализация. Стратегията предвижда въвеждане на механизми за повишаване на
ефективността и ефикасността на заведенията за услуги. В Приоритет 1 към Стратегическа
цел 3 на Програмата за децентрализация са предвидени дейности за повишаване на
разбирането и уменията за прилагането на системата на делегираните бюджети.
Тази анкетна карта е адресирана до кметове на общини, председатели на общински съвети и
ръководители на целодневни детски градини и обединени детски заведения и цели да събере
информация за съществуващите нагласи по отношение на внедряването на делегираните
бюджети в предучилищното възпитание. Информацията ще бъде използвана при изготвянето
на обобщен анализ на управленските нагласи в общините за въвеждане на делегираните
бюджети и на програма за обучение.
Община: .........................

Област: .........................................

Заведение за услуги: ..............................................................................................
( Целодневни детски градини / Обединено детско заведение)
Длъжност: .................................................................................................................
1. Запознати ли сте с прилагането на делегираните бюджети в предучилищното
образование (ЦДГ и ОДЗ)?
а. Да
б. Отчасти
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в. Не съм запознат
2. Източници на информиране на СДБ в предучилищното възпитание (Възможни са
повече от един отговор)
а. Държавни институции (МОН, МФ, др.)
б. Регионалните инспекторати по образованието
в. НСОРБ или сдружения на общините
г.Средства за масова информация
д. Други: ................................................................................................................................
(Моля, посочете)
3. Прилагат ли се делегираните бюджети в дейностите на предучилищното възпитание
(ЦДГ и ОДЗ) във вашата община?
а. Да
б. Предстои въвеждането
в. Не
4. Наложително ли е въвеждането и прилагането на делегираните бюджети (ДБ) в
предучилищното възпитание във всички заведения и във всички общини?
а. Наложително е прилагането на делегирани бюджети само за големите общини с
население над 50 хил. души
б. Наложително е само за малките общини с население под 20 хил. души
в. Да се прилага избирателно според спецификата на общината
г. Да се прилага задължително във всички общини
д. Друго: ...............................................................................................................
(Моля, посочете)
5. Какви са според Вас ползите от прилагането на ДБ в предучилищното възпитание?
(Възможни са повече от един отговор)
а. Инструмент за ефикасно и ефективно използване на ресурсите
б. Подобряване качеството на предоставяната услуга
в. Подход за развитие на децентрализацията за местно ниво
г. Повишаване капацитета на общинската администрация
д. Подобряване на административната организация (структура)
6. В кои етапи от въвеждането на делегираните бюджети в предучилищното възпитание
смятате, че е полезно участието на гражданите?
а. при обсъждането и вземането на решение за въвеждане на системата
б. при самото въвеждане
в. при конкретното прилагане
г. при оценяването качеството на услугата
7. Ако прилагате СДБ каква е продължителността на прилагането на ДБ за отделните
заведения?
а. Една година: ............. брой заведения/обекти
б. Две години: ............... брой заведения/обекти
в. Над две години: ........ брой заведения/обекти
8. Кой инициира въвеждането на ДБ в предучилищното образование?
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а. Кметът на общината
б. Общинският съвет
в. Директорите на детските градини / Обединено детско заведение
г. Родителски съвети
д. Друго: .................................................................................................................
(Моля посочете)

9. Какъв според Вас следва да бъде обхватът на правомощията на директорите на
ЦДГ/ОД3? (Възможни са повече от един отговор)
а. Определяне броя и структурата на персонала
б. Разпореждане с общинската собственост
в. Организиране на малки обществени поръчки
г. Допълнителни услуги
д. Друго: .................................................................................................................
(Моля, посочете)

10. Според Вас, какъв вид разходи могат да се делегират на директорите на ЦДГ/ОДЗ?
а. Разходи за персонала
Да
Не
б. Текущи разходи:
- Гориво и отопление
Да
Не
- Текущи ремонти и поддръжка
Да
Не
- Охрана
Да
Не
- Хранене
Да
Не
- Квалификация
Да
Не
в. Капитални разходи:
- Разходи за основен ремонт
Да
Не
- Разходи за закупуване на ДМА
Да
Не
г. Друго: ..............................................................................................................
(Моля, посочете)
11. Ако прилагате СДБ как се приема „формулата” за определяне бюджетите на
ЦДГ/ОДЗ?
а. По решение на експертите на общинската администрация
б. След предварително обсъждане с директорите на посочените заведения
в. С участието на представители на родителските съвети от ЦДГ/ОДЗ
г. Не мога да преценя
12. Необходими ли са промени в нормативната уредба с цел улесняване въвеждането и
прилагането на ДБ в предучилищното образование?
а. На национално ниво
Да
Не
б. На местно ниво
Да
Не
в. Не мога да преценя
Да
Не
13. Ако се налага промяна в нормативната уредба на местно ниво, моля посочете
съдържанието на основния пакет от документи, необходими за въвеждането и
прилагането на ДБ в предучилищното обучение (ЦДГ/ОДЗ)?
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................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................
14. Кои са според Вас основните пречки при въвеждането и прилагането на ДБ в
предучилищното образование? (Възможен е повече от един отговор)
а. Неадекватна нормативна уредба на местно ниво
б. Липса на достатъчен административен капацитет на общинската администрация
в. Нежелание от страна на директорите на заведенията в предучилищното образование
г. Неадекватни механизми за контрол и отчетност
д.Друго: .................................................................................................................
(Моля, посочете)
15. Според Вас ще се подобри ли финансовото състояние на общината при въвеждането
и прилагането на ДБ в предучилищното възпитание?
а.
Ще се подобри
б.
Ще се влоши
в.
Няма да има промяна
г.
Не мога да преценя
16. Какви са очакваните общи ползи от прилагането на ДБ в предучилищното
възпитание? (Моля, посочете 2 отговора)
а. Административни
б. Финансови
в. Организационни
г. По-добра прозрачност и публичност
17. При нужда от обучение за въвеждане и прилагане на ДБ в предучилищното
възпитание, кои лица приоритетно следва да бъдат участници в него? (Възможни са
повече от един отговор)
а. Кметове на общини
б. Финансисти и експерти от общината
в.Директори на ЦДГ/ОДЗ
г. Представители на педагогическия персонал от учрежденията за услуги
д. Счетоводители от ЦДГ/ОДЗ
е. Представители на родителски съвети (комитети)
ж.Други: ................................................................................................................
(Моля, посочете)
18. Какви основни теми следва да се включат в обучението за прилагане на ДБ?
(Възможни са и повече от един отговор)
а. Цели, задачи и основни характеристики на делегираните бюджети в
предучилищното възпитание
б. Основни елементи на местната нормативна уредба, засягаща ДБ в ЦДГ/ОДЗ
в. Практически разработки на документи за въвеждането на ДБ
г. Формули за разпределение на финансови ресурси
д. Разработване на примерни делегирани бюджети и на годишни отчети за ЦДГ/ОДЗ
е. Системи за отчитане и контрол
ж. Друго: ................................................................................................................
(Моля, посочете)
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19. Моля посочете определени, важни според Вас въпроси, свързани с въвеждането и
прилагането на Системата на делегираните бюджети в предучилищното възпитание
(ЦДГ/ОДЗ), които не са намерили място в представения въпросник? (Ако определеното
място е недостатъчно за пълноценното поднасяне на Вашето мнение, моля да го приложите
допълнително към въпросника)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................
Предварително Ви благодарим за отделеното внимание и време !

В.1. Аналитичен доклад за резултатите от проведеното проучване, изводи и
препоръки
На настоящия етап въвеждането и прилагането на СДБ е по-скоро
ограничена форма на развитие на децентрализацията в разглежданите общини и
не е масова практика. В случая не се разбира адекватно, че в рамките на
финансовата

децентрализация

делегираните

бюджети

в

предучилищното

възпитание са ефективен и ефикасен инструмент за развитие на услугите в тази
сфера и са средство за повишаване качеството им (независимо от високия
процент на подкрепа). Съществуват определени спорове относно положителните
и отрицателните страни на системата, липсва механизъм за отчитане за ползата
(ограничен период на прилагане на СДБ), непълно се отчитат специфичните
особености на отделните общини в страната, те са твърде различни по големина,
население, административен капацитет, финансов ресурс и т.н. Най-често те са
ограничаващ фактор при въвеждането на системата. Независимо че в рамките на
проучването участниците приемат положително тази форма на управление на
финансовите ресурси и като реална възможност за провеждането на целенасочена
политика в образователната сфера, става ясно, че те не познават в достатъчна
степен принципите, инструментите и механизмите на функциониране на СДБ, а
също и основните компоненти, определящи нейното осъществяване. Често
липсата на капацитет в общините поражда скептицизъм в директорите на
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детските градини за внедряване на СДБ. Налице са също и противоречия относно
степента на децентрализация на местно ниво по отношение на предоставяне на
правомощия, ресурси и права за управление на разходите за персонал и текущи
разходи. Сериозен проблем е и ограниченият финансов ресурс в голяма част от
прилагащите и неприлагащите системата общини.
Анализът на отделните отговори от въпросника показват, че по
отношение на въвеждането на СДБ управленските нагласи са положителни. Като
цяло се подкрепя линията на тяхното прилагане, но няма ясно мнение кога да
стартира процесът на въвеждане (по ограничени данни само 18 общини в
страната декларирали подобно желание за 2008 г.). Конкретните изводи, които
могат да се направят, са свързани с решаването на определени проблеми,
съдържащи предимно “силно изразена субективна оценка, а не са плод на
концептуално отрицание” на нагласата за прилагане на системата:
• Липса на механизъм за насочване и споделяне на отговорностите (лош
контрол) и недостатъчен финансов ресурс в общините (предимно малки и
средни); ниско ниво на познания за същността на системата на част от
администрацията на общините и от директорите на заведенията за услуги (ЦДГ);
• Сложна и противоречива документация, усложнена финансова отчетност
и ограничен кадрови ресурс (липса на квалифицирани кадри), нуждата от
разкриване на нови щатни места и др.;
• Недостатъчно добра национална и местна нормативна уредба в
предучилищното възпитание, трудности при определяне на “формулата за
разпределение на ресурса”, за създаване на бюджета на заведението за услуги,
неразбиране при ползването на определени стандарти и др.;
• Липса на специализирана информация и разясняване на процеса на
въвеждане на СДБ, труден достъп до конкретни данни за предходни периоди при
разработване на местните нормативни документи – индикатори и показатели за
оценка;
• Затруднена координация между заинтересованите участници в общината
– общински съвет, кмет на общината, директори на детски заведения, родители и
граждански структури.
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Препоръки и правила за подобряване на нагласата към системата и нейното
въвеждане в практиката
1. Въвеждането и прилагането на системата за делегирани бюджети в
предучилищното възпитание следва да се опира преди всичко на предварително
постигнат консенсус между всички заинтересовани участници. Прилагането на
СДБ е въпрос на доброволен, добре балансиран местен избор и едностранното и
несъгласуваното решение води най-често до колизии и трудности при
въвеждането й.
2. Основни двигатели на процеса на въвеждане на ДСБ в рамките на
своите правомощия следва да са общинският съвет, кметът на община,
заведенията за услуги с участието на гражданите. Водещият принцип, който
следва да се прилага, е този на субсидиарността и провеждането на трайна линия
на децентрализация, включваща целенасочено предоставяне на правомощия,
ресурси, собственост на звената, които ще прилагат системата.
3. Водещи фактори при прилагането на системата, които следва да
отчитат нейната специфика, са: големина (площ), население, финансов ресурс,
брой на заведенията, вид на териториалната структура, приоритети на развитие,
равнопоставеност на избора за сферата на прилагане на СДБ, подготвеност на
кадри, информационно осигуряване.
4. Въвеждането на СДБ в предучилищното възпитание предполага
приоритетно формиране на политика в съответната област, в която да се предлага
ясна концепция за вида и качеството на местната нормативна уредба, за избора на
“формула за разпределение на финансовия ресурс, процедурата за разработването
на бюджетите на заведенията за услуги, създаване на система за финансово
управление и контрол, система за управление на качеството на услугата и
нейното развитие във времето.
5. Създаване и функциониране на общински орган, който да провежда
политика на въвеждане и прилагане на системата на делегираните бюджети,
взаимообвързано с другите сектори (здравеопазване, култура, социални грижи и
др.).
6. Организация и провеждане на перманентни обучения (практически
занимания с експерти, прилагане на добри практики и текущо опресняване на
знания) за участниците, които ще поддържат и прилагат системата.

16

Г. Проучване на спецификите при прилагането на СДБ в различни общини
за разкриване на силните и слабите страни на база постигнатите резултати
Проучването на спецификите при прилагането на СДБ в общини,
различаващи се по териториален обхват, брой население, структура на селищната
мрежа, разположение на територията на страната, финансова обезпеченост, брой
заведения за услуги в предучилищното възпитание и др., налага разработването
на тематичен въпросник, в рамките на който да се направи анализ и оценка как
отделните общини се справят с проблемите при въвеждането на делегираните
бюджети. Освен наличието на подобни значими различия в техните параметри,
друг важен проблем е нуждата от тясно сътрудничество и активна координация
между общините като административно-териториални единици на местното
самоуправление и заведенията за услуги в тях, които често пъти не са и пряко
подчинени и зависещи от органите на общината.
Таблица № 1

Общини, включени в анкетирането, въвеждащи или прилагащи системата на
делегираните бюджети
в т.ч. посещаващи ЦДГ/ОДЗ

общо

ЦДГ

ОДЗ

21
21

4
4

15
15

14
14

1
1

10
10

7
7

3
3

11
11

11

9

2

10

8

2

1

1

0

9

2

11

9

2

10

8

2

1

1

17
6
11

9

2

70
9
22

55
7
21

15
2
1

35
5
6

23
3
5

12
2
1

35
4
16

32
4
16

3

33
7
11

12
5

10
5

5
2

5
3

7
4

4
2

3
2

3
1

1

2
1

10
5

5
2

ОДЗ

ОДЗ

25
25

ЦДГ

общо

ЦДГ

ОДЗ

общо

3
4

ОДЗ

1
2

ЦДГ

1
2

Мн. големи
общини
(над
100000
жит.)
Русе
Големи
общини
(50000 100000
жит.)
Силистра
Асеновград
Ср. големи
общини
(20000 50000 жит.)
Троян
Попово
Гоце
Делчев
Мездра

общо

Общини

Общ
бр.
деца

В нас. места на
общината
ЦДГ

В центъра на
общината

Общо

1

в т.ч. прилагащи
СДБ

Общ бр. ЦДГ/ОДЗ

общо

№

4695 3878
4695 3878

817
817

4140

1718 1372

346

4140

1718 1372

346

10 13124
2
1270
5640

5943 2995
918 631
957 860

905
287
97

5
3

2287
1209

1211
765
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в т.ч. прилагащи
СДБ

Общ бр. ЦДГ/ОДЗ

в т.ч. посещаващи ЦДГ/ОДЗ

ОДЗ

общо

ЦДГ

2

5

3

2

4

4

0

1408

15

13

2

8

6

2

7

7

0
0

24
4
3
3
8

14

6

4

5

3
1
1

1
1

2
1
1

13
2
1
1
6

10

2
7

11
2
2
2
2

5
1

5

2

3

3

1

2
1

130

99

27

71

49

1
1

1
6

1
20

59

50

7

14
0
3
0
8
1
1
1
0
75

2

4

441

274

1310

1310 1063

247

1990
458

1772
243
402
255
308
177
239
148

580

772

148
193

402
107
115

3
547
308
1
1

23

1

299
378

16

19254

782

ОДЗ

ЦДГ

7

ЦДГ

общо

общо

ОДЗ

ОДЗ

9

ОДЗ

ЦДГ

Панагюри5 ще
6 Омуртаг
Горна
7 Оряховица
8 Ботевград
Малки
общини
(до 20000
жит.)
1 Правец
2 Костенец
3 Трявна
4 Криводол
5 Дряново
6 Любимец
7 Долна баня
8 Елена
Всичко:

общо

Общини

Общ
бр.
деца

В нас. места на
общината
ЦДГ

В центъра на
общината

Общо

общо

№

239
148

14128 8825 2840

Заб.: Общини,в процес на въвеждане на СДБ, непопълнили таблицата: Ботевград, Омуртаг, Елена.
Част от общините не са попълнили всички данни.

В Ъ П Р О С Н И К №2
„Проучване на спецификите при прилагането на системата на делегираните
бюджети в предучилищното възпитание за разкриване на силните и слабите
страни на база постигнатите резултати”
През 2006 г. Министерският съвет на Република България прие Стратегия за
децентрализация. Стратегията предвижда въвеждане на механизми за повишаване на
ефективността и ефикасността на заведенията за услуги. В Приоритет 1 към Стратегическа
цел 3 на Програмата за децентрализация са предвидени дейности за повишаване на
разбирането и уменията за прилагането на системата на делегираните бюджети.
Тази анкетна карта е адресирана до кметове на общини, председатели на общинските
съвети и ръководители на целодневни детски градини и обединени детски заведения от
общини, прилагащи делегирани бюджети в предучилищното възпитание, и цели да събере
информация за спецификите при прилагането на СДБ в общините за определяне на силните и
слабите страни на база постигнатите резултати. Информацията ще бъде използвана при
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изготвянето на обобщен анализ на управленските нагласи в общините за въвеждане на
делегираните бюджети и на програма за обучение.
Всяка община може да попълни по 2 въпросника, като представителите могат да
бъдат от общинска администрация – 1 бр., и заведения за услуги (ЦДГ/ОДЗ) – 1 бр.
Община: ......................................

Област: ................................................................

Заведение за услуги: ......................................................................................................
(Детска градина / Обединено детско заведение)
Длъжност: ............................................................................................
Трудов стаж на заеманата длъжност: ....................... год.
1. Моля, попълнете таблицата с актуалните данни за общината.
Таблица 1
“Характеристика на мрежата на заведенията за услуги в предучилищното възпитание
(ЦДГ/ОДЗ), въвеждащи или прилагащи СДБ”
№

Критерии за подбор

Общо
(бр.)

ЦДГ
(бр.)

ОДЗ
(бр.)

Брой и вид заведения за услуги, прилагащи
системата за делегирани бюджети
2Общ брой деца в общината:
в т.ч.: - до 3 години
- от 3 до 6 години
3Брой деца, посещаващи ЦДГ / ОДЗ
4Общ брой ЦДГ / ОДЗ
в т.ч.: - в центъра на общината
- в населените места на общината
Ако според вас са налице специфични особености в мрежата и при прилагането на ДБ
във връзка с организацията и функционирането на заведенията, Моля да ги отбележите:
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................
2. Откога прилагате системата за делегирани бюджети в предучилищното възпитание?
А) От една година
Б) От две години
В) От три и повече години
Г) Не прилагаме

19

3. Според Вас приложими ли са за всички общини делегираните бюджети в
предучилищното възпитание?
А) Да, във всички общини
Б) Само в малките общини
В) Само ако общината разполага с достатъчно собствени приходи
Г) Друго: .................................................................................................................
(Моля, посочете)
4. Повиши ли се качеството на предоставяните услуги след въвеждането на системата
за делегирани бюджети в предучилищното възпитание?
А) Да
Б) Не
В) Не мога да преценя
5. Въз основа на постигнатите резултати от въвеждането на СДБ в общината моля
посочете негативните резултати от прилагането на СДБ, ако констатирате такива
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. .
6. Въвеждането на делегираните бюджети беше ли свързано с определени финансови
бонуси за общината или заведението, предоставяни от централната власт?
А) Да
Б) Не
В) Не мога да преценя
7. Какви са според Вас причините, ограничаващи въвеждането и прилагането на СДБ в
предучилищното възпитание? (Възможен е повече от един отговор)
• Ограничен финансов ресурс или просрочени задължения на общината
• Неефективно финансово управление и недобра структура на общинското
финансиране
• Нерационално използване на предоставените правомощия, слаб
административен капацитет
• Налични слабости при управление на общинската собственост
• Друго: .........................................................................................................
.............................................................................................................................
8. Какви са според Вас субективните причини за отказ от въвеждане на делегираните
бюджети в ЦДГ/ОДЗ? (Възможен е повече от един отговор)
• Нежелание или отказ на директорите за въвеждане на ДБ
• Незаинтересованост, слаба координация и контрол от местната власт и
родителите
• Неспазване на принципа на субсидиарността (най-близко до гражданите) от
общинските органи
• Други: ...........................................................................................................................
..............................................................................................................................................
........................................................................................................
9. Какви са основните проблеми на заведенията за предучилищното възпитание в
общината, които предполагат приоритетни действия за решаването им? (Възможен е
повече от един отговор)

20

• Особености на организационния капацитет на заведенията (слаба пълняемост,
ниска посещаемост, недостиг на места)

•
•
•
•

Лоша материална база
Недостатъчно прецизно делегиране на правомощията на директорите
Дисбаланс между делегирани и неделегирани разходи
Недобра местна нормативна уредба
• Други:.........................................................................................................
........................................................................................................................... (Моля,
посочете)

10. Въвеждането на СДБ в общината доведе ли до някоя от посочените положителните
страни от прилагането й?
• Рационално разпределение на правомощията между заинтересованите страни
• Създадена ефективна система за управление на ресурсите
• Подобряване на базата и мотивация на педагогическия състав
• Добро финансово осигуряване на дейностите
• Активна координация между местната власт и директорите
• Други: ...........................................................................................................................
..............................................................................................................................................
........................................................................................................
11. Как оценявате степента на делегиране на правомощията на директорите на
заведенията за услуги – ЦДГ/ОДЗ, във вашата община?
•
Незадоволително
•
Задоволително
•
Добро
•
Много добро
12. Моля, оценете разделението (съотношението) на делегирани/неделегирани разходи
(имайте предвид отговорите си от Въпросник №1) !
•
Незадоволително
•
Задоволително
•
Добро
•
Много добро
13. Как оценявате ролята на общината при въвеждането и прилагането на СДБ?
•
Звено, през което преминават и се разпределят средства
•
Място за съвместно вземане на решения за прилагане на системата
•
Орган за създаване на равностойни условия за функциониране на малките и
големите заведения за услуги (ЦДГ/ОДЗ)
•
Учреждение, което формира и провежда местната политика в конкретната
сфера в интерес на гражданите
● Друго: ......................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
(Моля, посочете)
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14. Моля, посочете вида и характера на ползите от прилагането на СДБ в общината,
отделно за общината и за заведенията за услуги ! (Разграничете ползите и ги отнесете към
общината или заведенията)

За общината
За заведенията
• Административни
● Административни
• Организационни
● Организационни
• Финансови
● Финансови
• Развитие на гражданското общество
● Развитие на гражданското общество
● Други: .................................................
● Други: .................................
.............................................................................................................................................
(направете пояснения към вашия отговор, ако смятате за необходимо)

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....................................................................................

15. Затруднява ли ви счетоводното обслужване на делегирания бюджет ?
А) Да
Б) Не
В) В известна степен
16. Моля, посочете определени важни въпроси, свързани с въвеждането и
специфичното прилагане на СДБ в заведенията за предучилищно възпитание, които не
са намерили място в представения въпросник ! (Ако определеното място е недостатъчно Моля,
приложете вашето мнение като допълнение към Въпросника)

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................
Предварително Ви благодарим за отделеното внимание и време !
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Г.1. Анализ на резултатите за спецификите при въвеждането на СДБ в
предучилищното възпитание. Силни и слаби страни в процеса на прилагане
на СДБ
Прилагането на системата на делегираните бюджети в предучилищното
възпитание е различно в отделните общини. Тези разлики са породени от редица
техни особености и характеристики, свързани с големината на общината, броя на
население, специфичния контингент деца в сферата на предучилищното
възпитание, качеството и степента на пълнота на прилаганите делегирани
бюджети, структура на селищната мрежа (компактна или дисперсна), нагласата на
ръководството на общината към прилагането на системата и неговото виждане за
степента на делегиране на правомощия, ресурси, управление на собственост и
разходи, управление на персонала.
Конкретната оценка е доста спорна и противоречива главно поради два
основни фактора – на първо място това е сравнително малкият брой общини,
които са въвели и прилагат делегираните бюджети в сферата на предучилищното
възпитание (29 общини – 11% от общия брой общини в страната). От друга
страна, е противоречивата практика по тяхното прилагане, причини за което са
неяснотата и спецификата на самата система и неотчитането в детайли на
особеностите на общините. Налице са и редица проблеми свързани с:
• Непълнотата и слабостите в действащата национална и местна
нормативна уредба и слабото й познаване;
• Различията между кмета на общината и общинския съвет относно степента
на делегиране и децентрализиране на правомощия на заведенията в сферата на
предучилищното възпитание; Различия при предоставянето на права на тези
заведения за управление и стопанисване на публичната общинска собственост
(виж резултатите от отговорите на въпроси 7 и 8 от Въпросник 2);
• Статутът на заведенията за услуги в сферата на предучилищното
възпитание не е еднозначно решен – дали те са второстепенни, или третостепенни
разпоредители на средства. Това се отразява върху обхвата на правомощията.
Определянето на статута е абсолютно задължително, защото той гарантира на
заведението относително самостоятелен бюджет и права за управлението му.
Важен фактор за това определяне е и критерият дали дадено заведение има статут
на юридическо лице, или не. Този въпрос не се третира във Въпросника, но играе
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важна роля при въвеждането на системата на делегираните бюджети в
предучилищното възпитание;
• Формално прехвърляне на правомощия. Често пъти те са ограничени и не
дават възможност за изява на заложените в системата предимства. Тази
констатация пряко кореспондира с отговорите по въпрос 9 от въпросника, където
са посочени редица проблеми на заведенията за услуги в предучилищното
възпитание при фунционирането на ДБ. В рамките на въпроса освен посочените
конкретни отговори следва да се разглеждат и определени приоритетни дейности,
провеждани от общината и детските градини, свързани с реализацията на
стратегическите разработки за развитието на образованието. Това е въпрос
предимно на политика, а не на частични решения. Това показва все още слабото
познаване на системата и нейните възможности за усъвършенстването на процеса
на обсужване на населението на местно равнище;
• Налице е разлика в степента на делегиране на правомощията на
директора на заведенията. Аналогичен проблем съществува и по отношение на
правата му при разпределението на разходите – на делегирани и неделегирани
(виж резултатите от отговорите на въпроси 11 и 12). При отговарянето на тези
въпроси, участниците в анкетата не са търсили съпоставка и съответстие с
въпроси 9 и 10 от Въпросник №1, където сравнително точно са посочени какви
следва да са правомощията на директорите на ЦДГ. Това е довело до субективни
в известна степен резултати и до завишена оценка (оценката за степента на
делегиране на тези правомощия е часично завишена);
• При оценката на положителните страни от въвеждането на СДБ в
предучилищното възпитание (въпрос 10), трайно се очертава тезата за ДБ като
важен инструмент при развитието на финансовата децентрализация, за добро
финасово управление на дейностите, като се подчертава позицията за постигане
на едно по-високо качество на услугата;
• При оценката на обективните и субективните причини, ограничащаи
въвеждането и прилагането на делегираните бюджети (Въпроси 7 и 8), следва да
се отбележи субективната нагласа към посочените причини предимно от страна на
заведенията за услуги, слабо се отчита принципа на субсидиарността за насочване
на услугите от страна на общините, което се очертава чрез известното нежелание
на част от общините да въвеждат ДБ или към отлагане на процеса в бъщеще
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време. Обща констанация е, че общините и заведенията почти по равно изразяват
своите съмнения, които обаче се базират на различно посочени причини;
• Важно при проучването на процеса на прилагането на СДБ във връзка със
специфичните особености на общините е, че не се оценява основната роля на
общината при прилагането на системата, както и нейното важното законово
правомощие, че тя е органът (ОбС), който взема решенията за нейното
функциониране в контекста на формирана и провеждана местна политика в
интерес на гражданите. В този смисъл ролята на общината е принизена, което се
потвърждава и от оценките за ползите за общината и за заведенията за услуги,
липсва реална оценка за конкретните ползи, ясно формулирани и точно
обосновани.
В рамките на направеното аналитично проучване от страна на участниците
се правят и редица важни препоръки и констатации, които имат определено важно
значение за въвеждането на системата за делегираните бюджети в общините. Така
например една значима част от анкетираните (31,6%) посочват подобни въпроси,
свързани с въвеждането и специфичното прилагане на СДБ в заведенията за
предучилищно възпитание, които не са намерили място във въпросника:
− Да се изработи стандарт за деца от 3 до 5 години в полудневни групи към
ЦДГ;
− Да се осигури определен финансов ресурс, с помощта на който общините
да разполагат в процеса на въвеждане на системата, тук се отбелязва фактът за
определено ниското финансово изражение на единните стандарти за делегирани
от държавата дейности в сферата на образованието. Това се поражда от
необходимостта да се отчита по-обективно фактът за силното влияние на
специфичните особености на отделните общини при прилагането на различните
стандарти;
− Бюджетът на заведенията за предучилищно образование се формира от
държавна субсидия (стандарт за едно дете) и общинска субсидия (колкото реши
местният парламент или в зависимост от приходите в голямата или малката
община). Различията са съществени. Нужна е нормативна база за еднакъв стандарт
за всяко дете в България и общините да са длъжни да спазят размера й.
− Заведенията

за

предучилищно

възпитание

са

по-специфични

образователни звена: поради характера на дейността си и по отношение на
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финансирането – държавно (фонд “работна заплата”) и местно (издръжка). Много
важен е социалният елемент. Особено в детските градини в селата се ползват
преференции в зависимост от социалния статус на семействата, от броя на децата
в семействата (в някои по 5-6). Голяма част от тези деца не посещават редовно
детските заведения, но хранят се безплатно. Налага се умело балансиране от
обединеното счетоводство, като се търсят и възможности за делегиране на някои
от разходите.
− Усъвършенстване и подобряване на взаимовръзката на нормативната база
на МОН, свързана с предучилищното възпитание – например пълняемост на
групи.
− Поставя се въпросът за малките групи в общините с дисперсна селищна
мрежа и за необходимостта от повишаване на стандартите за издръжка на едно
дете.
В рамките на изготвения аналитичен доклад при отчитането на спецификата
на прилагането на делегираните бюджети в предучилищното възпитание, както и
на силните и слабите страни на системата, следва да се посочат няколко важни
извода:
• Въвеждането на системата да става на основата на ясно и обосновано
желание на заинтересованите участници при отчитане на спецификата на
общината и постигнат консенсус между тях за прилагания модел на въвеждане на
делегирания бюджет в сферата на предучилищното възпитание.
• Съобразяването с местните особености следва да се съчетава с конкретни
изследвания и оценки за кадрите, ресурсите, броя на заведенията за услуги,
териториалните характеристики, контингента, ползващ услугата и др. В това
отношение общината следва да има стратегия за развитие на системата за
образованито, в която да са определени целите, приоритетите и мерките,
формиращи политиката на въвеждане на системата.
• Ясно разграничаване на правомощията, правата и отговорностите на
отделните участници и стриктно прилагане на принципа на субсидиарността.
• Необходимо е да се отчита големината на общината като население и
територия. Проучванията относно прилагането на СДБ в предучилищното
възпитание показват, че най-разпространена е системата в малките общини,
където по-леко се решават възникналите проблеми, за сметка на това степента на
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прилагането на СДБ като качество най-добре е развита в средните по големина
общини - от 20 до 50 хил. души. В големите общини процесът на въвеждане е посложен и продължителен, но ефектите от въвеждането са най-големи.
• При оценяване на силните страни на системата на делегираните бюджети
следва да се отчитат нейните предимствата, свързани с постановката, че „това е
система на финансово-управленски отношения между общината и заведенията за
услуги (ЦДГ/ОДЗ)", която се характеризира с:
а) прозрачно, ефективно и обективно разпределение на финансови ресурси;
б) предоставяне на заведенията за услуги да стопанисват общинска
собственост и право да реализират собствени приходи;
в) управленски правомощия на директора на заведението;
г) собствен бюджет и правомощия на директора за управлението му;
д) провеждана от общината местна политика.
При оценяване на слабите страни на системата на делегираните бюджети,
следва да се отбележат следните недостатъци:
а) нестабилност на нормативната уредба на СДБ, характеризираща се с
ежегодно променящи се законови и подзаконови документи, както и липса на
синхронизация между националната и местната нормативна уредба;
б) голямият обем финансова документация и нуждата от създаване на
значителен брой съпътстващи документи, спомагащи за функционирането на
системата;
в) липса на нормативи и стандарти или нереално финансово тяхно
изражение;
г) липса на достатъчни стимули, подкрепящи нейното въвеждане;
д) съществуващи непълноти и неясноти в методиката и организацията на
системата в процеса на нейното въвеждане и прилагане;
е) слаб контрол от страна на непосредствените ползватели на услугата и
от гражданските структури.
Независимо от започналото прилагане на СДБ в предучилищното
възпитание, както и от осъщественото частично делегиране на определени
отговорности, следва да се отбележи, че децентрализацията в посочената сфера
реално не е приключила, така че процесът следва да продължи с нарастваща
скорост.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблемите на внедряването на СДБ в детските заведения не се различават
съществено от тези за другите заведения (напр. за образователните заведения).
На този първоначален етап от прилагането на СДБ в общините (само 29 броя
общини, които са 6% от общия брой на общините в страната) няма достатъчно
натрупана практика от която да се извлекат всички проблеми.
Основни

въпроси,

които

трябва

да

намерят

своето

решение

са

информираността на общините и обучението на кадрите, които следва да
прилагат СДБ.
Действащата нормативна уредба (национална и местна) не създават
необходимите предпоставки за положителна нагласа за внедряване на СДБ.
Съществуват сериозни разногласия между вижданията на ръководствата на
общините и директорите на детските заведения по отношение на формата и
процедурите на внедряване на ДБ. Прилагането на СДБ предполага създаването
на обемна документация, съдействаща за успешното прилагане. В тази връзка е
налице несъответствие между административния капацитет и възможностите на
администрацията за прилагане на тази нова организационна форма.
Практически се налага да се засили подкрепата и експертната помощ на
местно и национално равнище. Подходящо е създаването (определянето) на
специализирано методично звено за оперативна координация на дейността и
подкрепа по проблематиката на ДБ изобщо. Това налага ускореното разработване
и прилагане на специализирана обучителна програма.
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