
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ -ОТЧЕТ 2018 Г. 

 

На територията на Община Силистра са разкрити една Детска кухня и 

четири детски ясли, от които три на територията на гр. Силистра и една в с. 

Айдемир кв. Деленки. Функционират и две яслени групи в детски градини: 

една в  ДГ “Нарцис” гр. Силистра и една в ДГ „Мир” с. Айдемир.  

През месец април започна  ремонт на Детска ясла «Здравец» по проект   

"Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище "Св. Св. Кирил и 

Методий" и детска ясла "Здравец", гр. Силистра". Проектът се изпълнява по 

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.031-0001-C01 

по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г., Приоритетна оc 1 

"Устойчиво и интегрирано градско развитие", Процедура: BG16RFOP001-

1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и 

развитие 2014-2020". 

С цел подобряване на условията за отглеждане през 2018 г. изцяло бяха 

подменени външната и вътрешните огради на площадките за игра в двора на 

детска ясла „Детска радост”  на стойност 21 940 лева.  За отоплителната 

система в детска ясла «Ален мак» бяха закупени и монтирани нов водогреен 

котел и комбинирана горелка на стойност 18 092 лева. За детска ясла „Детска 

радост” е закупен и монтиран климатик на стойност 1199 лв. В яслата, със 

средства - държавно делегирани дейности, бяха подменени и всички 

осветителни тела на стойност 1573 лв. 

С цел подобряване работата на персонала бяха осигурени компютърни 

конфигурации на стойност 3 984 лв.  

 В детските ясли са осигурени добри условия за правилното отглеждане и 

възпитание на децата, както и квалифициран персонал, който се грижи за тях.    

През 2018 г. в Детска кухня  се е приготвяла храна  среднодневно за 212 

деца. Менюто е съобразено с възрастовите особености на децата, на всеки 

родител се дават индивидуални препоръки за правилното хранене на детето. 

Използват се качествени продукти, които гарантират здравословното хранене 

на децата, ползващи услугите на Детска кухня. 

Приходите от събрани такси към 21.12.2018 г. са: Детски ясли – 55 

876.20 лв., Детска кухня – 88 329.48 лв. или общо 144 205.68  лв. при  годишен 

план 135 000 лв. В детските градини и училищата са разкрити 30 здравни 

кабинета. В тях работят 25 медицински сестри и фелдшери.  Всички кабинети 

са обзаведени и оборудвани, съгласно изискванията на нормативната уредба. 

Здравните кабинети са снабдени с необходимите лекарства, консумативи,  

документация и др. Във всяко детско и учебно заведение има подготвена и се 

реализира програма за здравна промоция.  
 


