Приложение

1

2

1.

3

4

5

6

7

ул."Демокрация" №15

000460080

10

11

12

Директор-

ДМК ясл.гр.

0882898200

Антония Андреева

целодн.орг.

odz_ralica_belashtica@abv.bg

Детска

Общинска

"Родопи" -

градина

собственост

неделег.

подг.група

бюджет
2.

ДГ "Синчец"- с.Браниполе,
ул."Синчец" №2

000458243

Община

Директор-

ясл.гр.

Стефка Илиева

целодн.орг.

Детска

Общинска

"Родопи" -

градина

собственост

неделег.

0882898203
sin4es@abv.bg

подг.група

бюджет
3.

ДГ"Надежда" с.Брестник,
ул. "България" №15

000460225

Община

Директор-

ДМК ясл.гр.

0882898212

Детска

Общинска

"Родопи" -

Златка Атанасова

целодн.орг.

nadejda.brestnik@abv.bg

градина

собственост

неделег.

подг.група

бюджет
4.

ДГ"Първи юни"
с.Брестовица,
ул. "Васил Левски" №80,

Община
000465444

ул."Иван Вазов" №19
5.

05.09.18г.

7.

Общинска

"Родопи" -

собственост

неделег.

ясл.гр.

0882898207

Здравка

целодн.орг.

odz_brestovica@abv.bg

Мерджанова

подг.група

бюджет

ДГ "Първи юни"

целодн.орг.

0882898208

с.Златитрап, ул. "Първа" №2

подг.група

snejana_dafovska@abv.bg

Община

- I сграда с.Златитрап,

96 -14 -57 /

Детска
градина

Директор-

ул. "Първа" №2

000465615

-II сграда, с.Кадиево,

Детска
градина

Общинска

Заповед №868 / собственост
14.08.18г.

ул. "Четвърта" №24

ДГ "Снежанка" с.Крумово,
ул."Хан Крум" №50а

000451683

"Родопи" неделег.
бюджет

ДиректорСнежана
Дафовска

ясл.гр.

0882898205

смесена група

detska.gradina.kadievo@abv.bg

Община

Директор-

ДМК ясл.гр.

0882898206

Детска

Общинска

"Родопи" -

Диана Младенова

целодн.орг.

odz_krumovo@abv.bg

градина

собственост

неделег.

- Найденова

подг.група

бюджет
8.

ДГ "Веселушка"
с.Марково, ул."Радост" №2

000465633

Община

Директор-

ясл.гр.

Детска

Общинска

"Родопи" -

Иванка Богоева

целодн.орг.

градина

собственост

неделег.
бюджет

подг.група

0882898209
skroodg@mail.bg

13

Забележки

регистрацията

Основание за

9
Община

заличаване на

интернет

адрес и адрес в

Телефон, електронен

които е регистрирана

Видове дейности, за

(позиция, имена)

Ръководство на

детската градина

Източник на
8

ДГ "Ралица" - с.Белащица,

финансиране

Форма на собственост

промяна

Данни за

преобразуване/

откриване

Основание за

Юридически статут

Код по БУГСТАТ

сгради

на ползваните от

детската градина

адрес на управление и

Наименование,

Входящ № на

заявлението и дата

№ по ред

към чл.6, ал.1 на Наредба за създаване и водене на регистър на общинските детски градини на територията на община "Родопи"

14

9.

ДГ "Пролет" с.Първенец,
ул."Мир" №2

10. 96-02-41#10

Община
000465597 Детска градина

СЦГ с.Храбрино

/18.8.2017г.

Филиал към
000465597

детска
градина

11.

Заповед
№660/16.6.20
17г.

Община
Общинска

"Родопи"-

000451918 Детска градина

ясл.гр.

0882898210

целодн.орг.

odz.prolet@abv.bg

подг.група
Директор-

смесена

0882898201

Мария Запрянова

целодневна

katerina_siderova@abv.bg

организация

бюджет
Община

000465622 Детска градина

ДиректорМария Запрянова

собственост неделег.
Директор-

ясл.гр.

0882898204

Надежда

целодн.орг.

nadejda_klincheva@abv.bg

собственост неделег.
бюджет

Клинчева

подг.група

Община

Директор-

ДМК ясл.гр.

0882898211

"Родопи"-

Десислава

целодн.орг.

odz.tsalapitsa@abv.bg

Малинова

подг.група

Община

Директор-

целодн.орг.

0882898202

"Родопи"-

Веселина

подг.група

cdg.prolet_yagodovo@abv.bg

Общинска

ДГ "Пролет" с.Цалапица
ул."Хр.Г.Данов" №20

"Родопи"-

собственост неделег.
бюджет

ДГ "Родина" с.Устина,
ул."Бончо" №11

12.

Общинска

Общинска

"Родопи"-

собственост неделег.
бюджет

13.

ДГ "Пролет" с.Ягодово,
ул."Изгрев" №20

000451957 Детска градина

Общинска

собственост неделег.
бюджет

Мурджева

Закриване

