Форма на собственост

Няма
данни

Решение №359/18.07.2008
год. на ОбС-Силистра за
обединяване на ЦДГ от
с.Йорданово, с.Брадвари и
с. Проф. Иширково в ЦДГ
„Детелина“,с. Проф.
Иширково,
Решение №281/28.07.2016 г.
на ОбС-Силистра, Заповед
№ЗК-1268/05.08.2016 г. на
Кмета на Община Силистра

Акт №464/-1998 г. за
публична общинска
собственост в с. Проф.
Иширково, Акт
№4359-/2007 г. за
публична общинска
собственост в с.
Брадвари, Акт №665/1999 г. за публична
общинска
собственост в с.
Йорданово

Няма
данни

Решение №64/14.11.1978 г.
на Изп.комитетна ОбНССилистра за определяне на
терен за строителство на
ДГ,Заповед
№154/09.10.1979 г. на
Председателя на Градски
общински народен съвет за
замерване на строителната
площадка, Решение
№1089/08.07.1999 г. на ОбССилистра,Заповед
№1124/01-09.1999 г. на
Кмета на Община Силистра,
Решение №281/28.07.2016 г.
на ОбС-Силистра, Заповед
№ЗК-1268/05.08.2016 г. на
Кмета на Община Силистра

Публична общинска
Акт№190/1997 г. за
публична общинска
собственост и
Акт№4735/2010 г.за
публична общинска
собственост

Източник на
финансиран

Данни за
преобразуване/промяна

Община Силистра

Основа
ние за
открив
а не

Община Силистра

Код по
Юридическ
и статут
000560515
Юридическо лице

Наименован
ие, адрес на
управление
и адреси на
ползваните
сгради
ДГ Детелина,
с.
Проф.Иширко
во, ул. Георги
Димитров 31
и филиали в
с. Брадвари
на ул.София
2, с.
Йорданово
на
ул.Четвърта
83
ДГ
„Добруджа“,
гр. Силистра,
ул. Д-р
Анастас
Янков 39

000557565
Юридическо лице

2.

№1729/31.10.2016 г.

1.

№1707/25.10.2016 г.

№

Вх. № на
заявлението
за вписване

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СИЛИСТРА
Ръководс
тво
(позиция
,
имена)

Видове
дейности,
за които е
регистрира
на

Адрес, телефон,
електронен адрес и
адрес в интернет

ДиректорВиолета
Вълчева
Йовкова

Предучили
щно образование

с. Проф.Иширково, ул.
Георги Димитров 31,
тел. В с.
Проф.Иширково0879960040, тел. в
Брадвари-0877839307,
тел. В с. Йорданово0879212448,
detelina.ishirkovo@abv.
bg

ДиректорВиолета
Алексиева
Василева

Предучили
щно
образовани
е

Гр. Силистра, ул. Д-р
Анастас Янков 39, тел.
086/821968,
cdg.dobrudja@jmail.com

Основа
ние за
заличав
ане на
регистр
ацията

Няма
данни

Рещение №456/14.08.1997
на ОбС-Силистра,Заповед
№381/24.07.1997 г на Кмета
на Община
Силистра,Решение
№647/21.05.1998 г. на ОбССилистра, Заповед
№396/29.05.1998 г. на Кмета
на Община Силистра,
Заповед №1465/12.08.2008 г.
на Кмета на Община
Силистра,Решение№281/28.
07.2016 г. на ОбС-Силистра,
Заповед №ЗК1268/05.08.2016 г. на Кмета
на Община Силистра
Решение №647/21.05.1998 г.
на ОбС, Силистра за
обединяване на
ЦДГ“Пролет“ и ЦДГ
„Щастливо детство“ в ЦДГ
„Иглика“, Заповед
№396/29.05.1998 г. на Кмета
на Община Силистра за
обединяване ЦДГ“Пролет“ и
ЦДГ „Щастливо детство“ в
ЦДГ „Иглика“,

Публична общинска,
Акт №5095/2011 г. за
публична общинска
собственост на
сградата в с.
Калепетрово, Акт
№212 /1998 г.за
публична общинска
собственост на
сградата в с. Бабук

Акт №4747/2010 г. за
публична общинска
собственост и
Акт№4732/2010 г. за
публична общинска
собственост

Община Силистра

Няма
данни

Община Силистра

ДГ Иглика, гр.
Силистра,ул.
Бойка
войвода 31,
филиал на ул.
Ангел Кънчев
61

118034915
Юридическо лице

1705/25.10. 2016 г.

ДГ
„Здравец“, с.
Калипетрово,
ул. Ново
Петрово 65

118036282
Юридическо лице

4.

№1701/25.10.2016 г.

3.

ДиректорМилена
Йорданов
а
Кожухаро
ваФедулова
от
09.08.2017
г.
директор
Живка
Куртева
Русева

Предучили
щно
образование

с. Калипетрово, ул.
Ново Петрово 65
тел. 086/24 23 25, email:milsi66@abv.bg

ДиректорЕлена
Аврамова
Георгиева

Предучили
щно
образовани
е

Силистра,ул. Бойка
войвода
31,cdgiglika@abv.bg

Детска
градина
Радост, ул.
Генерал
Гурко 8

№2/01.0
1.1973 г.
на
Админис
тративен
акт

Заповед №396/29.05.1998 г.
на Кмета на община
Силистра за сливане на ЦДГ
„нарцис“ и ЦДГ „Славейче“ в
ЦДГ „Нарцис",
Закон за ПУО
ДВ.Бр.79/13.10.2015 г. –ОДЗ
„Нарцис“ в ДГ „Нарцис“
Решение №281/28.07.2016 г.
на ОбС-Силистра,
Заповед №ЗК1268/05.08.2016 г. на Кмета
на Община Силистра

Няма
данни

Акт №635/1979 г. за
държавна
собственост, Акт
№225/1998 г.за
общинска публична
собственост-ул.Липа
12, Акт №226/1998 г.
за общинска
публична
собственост- ул.Сокол
10, Акт №227/1998 г.
за публична
общинска
собственостул.Преслав 16, Акт
№4484/2008 г. за
публична общинска
собственост-ул. Сокол
10,
Акт №209/1998 г. за
публична общинска
собственост, Акт
№4177/2007 г. за
частна общинска
собственост
Акт №205/1998 г. за
общинска публична
собственост, Акт
№4736/2010 г. за
общинска публична
собственост

Община Силистра

Заповед №1355/01.08.2008
г. за сливане на ЦДГ №1 и
ЦДГ №2 в ЦДГ №2,
Решение№1315/19.08.2010
г. на ОбС-Силистра за
преобразуване на ЦДГ №2 в
ОДЗ „Мир“,Заповед
№1091/26.08.2010 г. на
кмета на община Силистра,
заповед №ЗК1268/05.08.2016 г. на Кмета
на община Силистра за
преобразуване на ОДЗ
„Мир“ в ДГ „Мир“

Община Силистра

000560839
Юридическо лице

№2/29.0
3.1975 г.
на
Админис
тративен
акт

Община
Силистра

ДГ „Нарцис“,
гр. Силистра,
ул. Богдан
войвода 10

000560426
Юридическо лице

1693/24.10.2016 г.

ДГ „Мир, с.
Айдемир, ул.
Сокол 10,
филиална
сграда в с.
Айдемир, ул.
Преслав16

000560433
Юридическо
лице

7.

1824/11.11.2016 г.

6.

№1686/21.10.
2016 г.

5.

ДиректорВеселина
Минчева
Никова

Предучили
щно
образовани
е

С. Айдемир, ул. Сокол
10, тел. 086/752079,
Odz_aidemir@abv.bg

ДиректорПепа
Мирчева
Добрева

Предучили
щно
образовани
е

Гр. Силистра, ул.
богдан войвода 10, тел.
086/823891,odz_narcis
@abv.bg

ДиректорРумяна
Костадино
ва
Георгиева

Предучили
щно
образовани
е

Гр. Силистра, ул.
Генерал Гурко 8,
086/824468,
cdg_radost_ss@abv.bg

Решение №74/07.02.1991 г.
на временния изпълнителен
комитет на общински
народен съвет за
преименуване на обекти от
местно значение, Решение
№647/21.05.1998 г. на ОбССилистра,
Решение №1089/06.07.1999
г. на ОбС-Силистра, Заповед
№1124/01.09.1999 г. на
Кмета на Община Силистра
01.03.2017 г.-със заповед на
директора на ДГ е
разформирована една група
на ул. Пирин 11; Със заповед
№ЗК-507/14.03.2017 г. на
Кмета на Община Силистра
сградата е предоставена на
дирекция „Общинска
собственост" за
стопанисване и управление

Акт №188/1997 г. за
общинска публична
собственост, Акт
№187/1997 г. за
общинска публична
собственост,Акт
№4733/2010 г. за
поправка на акт за
общинска публична
собственост
№188/10.11.1997 г.,
Акт №4734/2010 г. за
публична общинска
собственост
Акт №124/1997 г. за
публична общинска
собственост, Акт
№192/1997 г. за
публична общинска
собственост

Община Силистра

Решение №281/28.07.2016 г.
на ОбС-Силистра, Решение
№315/30.08.2016 г. на ОбССилистра, Заповед №ЗК1268/05.08.2016 г.на Кмета
на Община Силистра

Община Силистра

ДГ Ян
Бибиян, ,ул.
Патриарх
Евтимий 59;
ул. Пирин 11филиал
/закрит
01.03.2017 г./

000557526
Юридическо лице

1685/21.10.2016 г.

Детска
градина Роза,
ул. Петър
Вичев 25,
филиал на ул.
Москва 19

000557540
Юридическо лице

9.

№1689/24.10.2016 г., №1494/09.10.2017 г.

8.

ДиректорРадосвета
Иванова
Николова

Предучили
щно
образовани
е

Гр. Силистра, ул. Петър
Вичев
25,086/821789,cdg_roza
_cc@abv.bg

ДиректорРумяна
Дончева
Дженкова

Предучили
щно
образовани
е

ул. Патриарх Евтимий
59, тел.086/824047,
cdgyanbibiyn@abv.bg

