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Относно:  Отчет за 2019 г.   

Дейност „Детски ясли и ДДЗ”. 
 

На територията на Община Силистра работят една Детска кухня и четири 

Детски ясли, от които три в гр. Силистра и една в с. Айдемир кв. Деленки. 

Функционират две яслени групи в детски градини: една в  ДГ “Нарцис” гр. 

Силистра и една в ДГ „Мир” с. Айдемир.  

В края на м. май приключи ремонта на Детска ясла «Здравец» по проект 

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

Методий" и детска ясла "Здравец”. Освен извършеният ремонт, със средства по 

проекта, е подновено изцяло обзавеждането и оборудването във всички 

помещения на детската ясла. 

През месец октомври частично бе подменена дограмата в детска ясла 

„Бодра смяна” и бе извършен ремонт на тротоарите в двора на детска ясла „Ален 

мак”. И двата ремонта, на стойност 17 000 лв., бяха финансирани със средства от 

инвестиционната програма за капиталови разходи на Община Силистра и рента от 

земеделска земя. В детските ясли и в здравния кабинет в ДГ „Иглика” бяха 

подменени мебели на стойност 6 884 лв. В детска ясла „Ален мак” бяха 

монтирани щори на стойност 1700 лв. Подменени са част от електроуредите в 

детските ясли и Детска кухня /стерилизатори, месомелачка и др./, като разхода е в 

размер на 7870 лв.  Закупени са една компютърна конфигурация и два принтера 

на стойност 1462 лв. 

С цел подобряване на отчетността и  работата на персонала в детските ясли 

и детска кухня е внедрен програмен продукт „Сладко бебе” с модул „Храноден”.  

 Във детските ясли са осигурени добри условия за правилното отглеждане и 

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

В Детска кухня  ежедневно се приготвя храна приблизително за  200 деца. 

Менюто е съобразено с възрастовите особености на децата. На всеки родител се 

дават индивидуални консултации за правилното хранене на детето. Използват се 

качествени продукти, които гарантират здравословното хранене на децата, 

ползващи услугите на Детска кухня. 

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 и документация. Във всяко детско и 

учебно заведение има подготвена и се реализира програма за здравна промоция.  

 


