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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№352 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 24.09.2021 г. с  Протокол № 28 
 

 

ОТНОСНО: Информация за състоянието на материалната база и храненето в детските 

градини на територията на Община Брацигово. 

 

Общинският съвет град Брацигово на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2  от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и след станалите разисквания 

 

РЕШИ: 

 

Приема информацията за състоянието на материалната база и храненето в детските 

градини на територията на Община Брацигово. 

 

 Настоящото решение може да бъде оспорено пред Административен съд – Пазарджик 

чрез Общински съвет – Брацигово в едномесечен срок от съобщаването му. 

 

 
                                 

 

Общ брой общински съветници: 13 

Присъствали: 12 

Гласували: „За“- 12, „Против“- няма, „Въздържали се“- няма 

 

 

 

 

Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                               /инж.Веселина Дамова/ 
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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 още една различна нова учебна 
година заради продължилата 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.  
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 01.09.2021 г- – 254. (Данните са от единната информационна система 
„Админ М” на МОН) 
 
 ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ: 

Детски градини брой деца 

  

ДГ „Здравец“-Брацигово  112 

ДГ „Слънце“ - Исперихово 84 

ДГ”Пъстро хвърчило” - Бяга 36 

ДГ „Вълшебство“- Козарско 22 

 
Тенденцията е към леко повишаване на броя да децата в групите на детските 
заведения. 
Заетият педагогически и непедагогически персонал  е общо 49,25  човека, като  
се наблюдава тенденция към съкращаване на броя. (за сравнение през 
изминалата учебна година персоналът е бил 53, или с четири 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. 
В началото на календарната година с Решение №226/23.12.2020 г. на Общински 
съвет Брацигово бе въведено задължителното предучилищно образование на 4 
годишните деца. 
Община Брацигово има условия за осигуряване на задължителна 
предучилищна подготовка на 4-годишните деца. Водещ фактор за постигането 
на качествено образование е необходимостта то да се предоставя в подходяща 
среда и форма, отговаряща на индивидуалните потребности, възрастови и 
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личностни особености от по-ранна детска възраст. Възможността 4-годишните 
деца да бъдат обхванати, обучавани и възпитавани в детска градина е 
предпоставка за цялостен приобщаващ процес и основа на качествено бъдещо 
образование. Изграждането на ранни навици за учене биха поставили здрава 
основа за цялостното личностно развитие и осъзнатост на децата по отношение 
необходимостта от образование и грамотност. По-ранният им контакт с 
образователните стандарти чрез подходящите педагогически методи съчетани 
с игрови дейности е крачка напред по отношение превенция на рискове като 
ранно отпадане от образователната система, неграмотност или ниски 
образователни резултати. Подкрепата, която се предоставя в детските градини 
е свързана не само с образователния, но и с възпитателния процес на децата, 
което изгражда навици, умения, правилен модел на поведение и общуване, 
които ще допринесат за ранна превенция и коригиране на социални явления, 
като отпадане от училище и поведенчески отклонения. За голяма част от тези 
деца майчиният език не е български. Постъпването им от по-ранна възраст за 
обучение в предучилищна група ще допринесе за тяхната по-лека и ефективна 
адаптация, ще създаде социална среда на приемственост и усвояване на 
нормите на българския език, както говоримо, така и граматически, ще се 
предостави възможност за по-дълъг и плавен преход, чрез подходящи 
педагогически методи и ситуации за усвояване на образователно - 
възпитателни стандарти. Социализацията им, като задължителен ангажимент 
на обществото ще е осъществена чрез подходящи интегрирани подходи, които 
ще създадат благоприятна среда за продължаване на образованието. 
Съгласно определените от Министерство на образованието и науката 
процедури, допълнителното финансиране за задължително предучилищно 
образование на 4 – годишните деца, ще бъде осигурено както следва: за 
решения на Общински съвет в сила до края на 2020 г. – от първо число на 
месеца, следващ месеца на влизане в сила на решението, а за решения на 
Общински съвет, влезли в сила след 31.12.2020 г. – от началото на следващата 
учебна година (2021/2022). 
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 
охрана) както и ремонтни дейности по проекти, финансирани от програми на 
европейските фондове. 
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 
осъществяване на дейността на детските градини/ясли в условията на 
разпространението на COVID-19. 
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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. 
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; 
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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. 
Относно пълноценното използване на сградния фонд бе направено пълно 
проучване на базата на детска градина „Здравец“ намираща се на ул. „Христо 
Смирненски“ №4 в град Брацигово /бивша ДГ „Божура Фурнаджиева/, 
съгласно Заповед №РД-538 от 03.08.2021 г. на Кмета на  община Брацигово. 
От направения оглед на базата е видно, че сградата се нуждае от основен 
ремонт и обзавеждане, за да може да предоставя качествени услуги на 
подрастващите. 
Сградата не е използвана в пълния си капацитет повече от 5 години, а съвсем не 
се поддържа от близо една година. Необходими са основни ремонти на важни 
звена от сградния фонд като канализация, основни помещения на яслен блок, 
кухня, складове и перално помещение, както и ремонт на отоплителната 
инсталация и соларна система.  
Всичките тези дефицити, при добро желание могат да се отремонтират 
търсейки се спонсори и други източници на финансиране. 
Предимствата на изоставената база са много, като разгърната застроена площ, 
двор с равен терен, локация в центъра на града и т.н. 
СТАНОВИЩЕ: недостатъците на базата, както и нейните предимства могат да 
се използват като мотиви при реализирането на проект за реконструкция и 
обновяване на сградния фонд на детската градина в полза на изпълнение на 
Наредбата за физическата среда и информационното и библиотечното 
осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за 
личностно развитие, в която  в Раздел I „Общи разпоредби“ чл. 4 е казано: -  
Изискванията към физическата среда в детските градини  определени в този 
стандарт, се отнасят до:  
1. терена, сградите и помещенията;  
2. достъпната и безопасната архитектурна среда;  
3. физическите елементи на образователната среда – шум, осветление,  
температура, визуални, звукови сигнали, инфраструктура и комуникации;  
4. оборудването и обзавеждането на помещенията;  
5. помещенията за организиране на обедното хранене на децата и учениците; 
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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; 
Седмичното меню се излага на видно място за родителите на децата.  
Средно един храноден възлиза на 1.80 лв.( един лев и осемдесет стотинки). 
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. 
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