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ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА МАТЕРИАЛНАТА  БАЗА  И  ХРАНЕНЕТО  

В  ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА  НА  ОБЩИНА  БРАЦИГОВО 

Детските градини и яслените групи към тях в община Брацигово работят в 
условията на „новото нормално“. Предстои ни различна нова учебна година 
заради разразилата се пандемия. В тази ситуация обстановката наистина е 
доста сложна, но ръководствата на детските заведения имат готовност да правят 
необходимата организация, да създават екипи, които да следят за спазването 
както на вътрешните си правила, така и на разпоредбите на здравния и 
образователния министър. От 1 юни 2020 г. след общо 77 дни на застой поради 
обявеното извънредно положение, детските градини и ясли на територията на 
община Брацигово започнаха обучение в присъствена форма, при осигурени 
хигиенни материали, почистващи и дезинфекциращи препарати,  предпазни 
средства, както и спазване на всички мерки и предписания от компетентните и 
специализирани органи. 
Към момента структурата на предучилищното образование в община 
Брацигово  обхваща 4 детски градини с общо 2 яслени групи, 5 смесени групи и 
6 обединени подготвителни групи за деца на 5 и 6 годишна възраст с общ брой 
деца към 01.09.2020 г- – 246. (Данните са от единната информационна система 
„Админ М” на МОН) 
 
 ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ: 

Детски градини брой деца 

  

ДГ „Здравец“-Брацигово  106 

ДГ „Слънце“ - Исперихово 84 

ДГ”Пъстро хвърчило” - Бяга 38 

ДГ „Вълшебство“- Козарско 18 

 
Тенденцията е към намаляване на броя да децата в групите на детските 
заведения, поради миграция на родители към други райони с възможности за 
трудова реализация и като цяло задържащата се тенденция на ниска 
раждаемост в региона. 
Заетия педагогически и непедагогически персонал  е общо 53  човека, като и 
тук се наблюдава тенденция към съкращаване на броя. (за сравнение през 
изминалата учебна година персоналът е бил 56 или с три бройки повече). 
 
Като приоритетни за първостепенния разпоредител с бюджетни кредити – 
община Брацигово, остават дейностите по създаване на добри условия за 
провеждане на качествен целогодишен образователно-възпитателен процес,  
подобряване състоянието на материално-техническата база и пълен обхват на 
децата, подлежащи на задължително обучение в подготвителните групи в 
детските градини. 
Предприети са мерки за създаване на по-добра архитектурна и методическа 
среда за децата като се извършват ремонти на отделни звена от сградите по 
предписания от РЗИ (Районна здравна инспекция) и ППО (Противопожарна 
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охрана) както и ремонтни дейности по проекти, финансирани от програми на 
европейските фондове. 
Организиран и осигурен е безплатен транспорт за превоз на най- малките -  за 
момента е 1 дете от село Розово до ДГ „Здравец“. 
Малките възпитаници се предвижват предимно с автобус  марка „Hyndai“, като 
с тях има определен със заповед на директора на детското заведение 
придружител. 
Организирани са дейности по обезопасяването на районите около учебните и 
учебно-възпитателните заведения, като и поставяне на вертикална и 
хоризонтална знакова маркировка, с цел недопускане на ПТП. 
Спазват се стриктно правилата и мерките за безопасна работа в детските 
градини и яслени групи в условията на извънредна ситуация и извънредна 
епидемична обстановка. 
Целта на предписаните правила и мерки е постепенно и контролирано 
възобновяване на дейността на детските градини/ясли в условията на 
разпространението на COVID-19. 
Необходимо е всички участници в предучилищното образование да са 
подготвени за процеса на адаптиране в новата обстановка и да носят 
отговорност за ограничаване на заразяването и за опазване на здравето - своето, 
на своите близки и на околните. 
 
МАТЕРИАЛНА БАЗА: 
 
Сградния фонд се поддържа изключително добре от екипите на детските 
градини и общинското ръководство. Корпусите на три от четирите детски 
градини са санирани и добре обзаведени.Изключение прави сградата на ДГ 
„Вълшебство“ – с.Козарско, която се нуждае от основен цялостен ремонт.  
Детските градини разполагат с добра материално-техническа база и учебни 
пособия, осигуряващи висока степен на индивидуализация на възпитателно 
образователният процес и цялостно изграждане на детската личност. 
Условията за възпитание и образование в детските заведение са много добри, 
жизнената среда на децата отговаря на изискванията за безопасност, естетика и 
комфорт, интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и 
индивидуални потребности на децата. В подготвителните групи са създадени 
оптимални условия за доминираща учебна дейност, набавени са учебни 
помагала  и пособия за подлежащите на задължително училищно обучение. 
Всяка група разполага със спалня, занималня и санитарен възел. За 
психологическия и физически комфорт и удобство на децата, учителите и 
помощния персонал са обособили просторни и удобни занимални с 
достатъчно осветление, обзаведени със съвременни кътове за игра, подходящи 
за възрастта на децата играчки, съвременни нагледни материали, книжки и др.. 
Екипите на детските градини  полагат максимални усилия за опазване на 
наличната материална база, отчитайки неголямата възможност за нейното 
обновяване. 
За сигурността на детските заведения е инсталиран СОТ от фирма, определена 
от Общината. 
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В сградите се поддържат кухненски помещения, които  работят за 
пълноценното и разнообразно хранене на малките възпитаници. Детските  
кухни функционират с всички необходими разрешителни за целта и под 
непрекъснатия контрол на РИОКОЗ- гр.Пазарджик, а от тази година и Агенция 
по храните. 
Площадките за игра се поддържат в приличен вид, а уредите и съоръженията 
за игра са подменени и подновени със средства по проект към ПУДООС за ДГ 
„Слънце“ и ДГ „Здравец“ и ДГ „Пъстро хвърчило“.  
По отношение на хигиената в условията на извънредна епидемична 
обстановка: 
Всички помещения ще се проветряват често за поне 10 мин – сутрин преди 
пристигане на децата, по време на излизане на децата, по време на 
следобедната почивка, при почистване на помещенията и в края на работния 
ден; 
Дезинфекция на помещенията се извършва поне 4 пъти дневно, на тоалетните 
поне два-три пъти дневно, на маси, столчета и други повърхности най-малко 
два пъти дневно. 
Играчките се мият с топла вода и сапун поне два пъти дневно. Не се  допускат 
плюшени играчки. 
На децата се предоставят индивидуални съдове за хранене и за пиене на вода, 
които  се почистват непосредствено след всяка употреба. 
На децата се осигурява лично спално бельо за отделното дете, което се пере при 
минимум 60°C веднъж седмично 
Разделят площадките на открито, така че да не се допуска физически контакт 
между отделните групи. Уредите за игра и пейките на площадките се 
дезинфекцират поне веднъж дневно. 
 
ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА 
 

I. Организация на храненето 
В детските градини се приготвя храна според изискванията за здравословно 
хранене на Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословното хранене  на 
децата от 3 до 6 години на МЗ , Наредба № 2 от 7.03.2013 г. за здравословното 
хранене на децата от 0 до 3 г. и Сборник рецепти и ръководство за 
здравословно хранене на децата до 3 годишна възраст на издателство 
„Арбилис“ ООД – София и рецептурника на издателство „Пропелер“ -2020 г., 
като се спазват изискванията на НАССР системата за детското хранене. 
Освен това за сутришната подкрепителна закуска детските градини участват в 
Националната програма „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за децата от 
подготвителни групи 5 и 6 годишни, както и в Национална програма на МОН 
за по пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст, модул 
2: „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските 
градини“. 
Храненето на децата се извършва на четири  приема : закуска в 8.30 ч., 
подкрепителна закуска в 10.00 ч., обяд в 12.00 ч. и следобедна закуска в 16.00 ч.;     
- изработва се седмично меню от домакина, готвача, там където има и 
медицинско лице и се одобрява от директора; 
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Седмичното меню се излага на видно място за родителите на децата.  
Средно един храноден възлиза на 1.80 лв.( един лев и осемдесет стотинки). 
Тук е мястото да отбележим, че детските градини в община Брацигово са с най-
ниска месечна такса в размерна 35 лева, актуализирана с Решение на 
Общински съвет – Брацигово през 2013 година. В условията на непрекъснати 
икономически промени таксата едва ли отговаря на изискванията и 
потребностите за отглеждане и възпитание на децата, но и така тя трудно се 
събира от родители с нисък социален статус. Използвани са различни 
механизми за по-целесъобразно организиране на събирането на таксите, 
взаимодействие с отдел „Закрила на детето“ към Д-я „Социално подпомагане“  
и можем да кажем, че постигнахме определен напредък в отчитането на 
средствата. Към момента всички наши детски градини участват в  Проект 
BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на 
предучилищното образование“. Проектът цели разширяване на достъпа до 
предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. 
Проектът предвижда изплащане на такси за посещаване на целодневна детска 
градина като преодоляване на икономически бариери за включване и 
премахване на една от най-значимите причини за неучастие в предучилищно 
образование. Към настоящия момент се изплащат такси на 95 деца или на 
близо 37%  от всички посещаващи детската градина деца.  
 
 
 
 
 
 
 
***Доклад –информацията за материалната база и организацията на храненето на децата в 
детските градини на територията на община Брацигово е изготвен по подадени докладни от 
ръководителите на детските заведения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изготвил: 
Иванка Стефанова 
Гл.експерт „Образование и култура“ 
 


