Решение
№746/23.09.1998
г. на ОбССилистра,
Заповед №РД1437/30.03.200 г. на
Министъра на
МОН

Заповед №РД1439/09.05.2002 г. на
Министъра на МОНот Учебна астрономическа обсерватория в На-родна
астроно-мическа
обсерватория,

Общинска
публична Акт
№764/1999 г. за
общинска
публична
собственост

Решение№152/2
5.10.1988 г. на
изпълнителния
комитет на
общински
народен съветСилистра,
Решение
№800/07.09.1995
г. на ОбССилистра

Решение
№534/10.10.2008 г. на
ОбС-Силистра,
Решение
№171/29.03.2012 г. на
ОбС-Силистра,
Заповед №РД-1499/04.07.2012 г. на
Министъра на МОН,
Реше-ние № 327/29.09.2016 г. на ОбССилистра, Заповед
№ЗК-1601/18.10.2016
г. на Кмета на
Община Силистра,

Общинска
частна
собственост ,Акт
№114/1997 г. -за
сградата на ул.
Добрич 168а;
Решение
№1254/30.07.200
3 г. на ОбССилистра, Акт
№4541/2008 г. за
публична
общинска
собственост за
закрит плувен
басейн

Няма данни

Решение
№74/07.02.1991 г. на
Вр.изп.комитет на
Общ. Народен съветСилистра, Закон за
предучилищ-но и
училищно
образование01.08.2016 г.

Общинска
публична
собственост, Акт
№6761/2014 г.

Източник на
финансиране

Форма на
собственост

Община Силистра

Данни за
преобразуване/
промяна

Община Силистра

Основание за
откриване

Община Силистра

Юридически
статут
Юридическо лице
Юридическо лице

Код по
БУЛСТАТ
118510887
176377478

вписване

Вх. № на

заявлението за

Обединено
общежитие за
средношколци
„Младост“,гр.
Силистра, ул.
Капитан
Мамарчев 2а

Юридическо лице

3

Обединен
детски
комплекс- ,ул.
Добрич 68а,
закрит плувен
басейн-ул.
Богдан войвода
10, зала
Манежа- ул.
Генерал Попов
1

118029672

2

№1715/27.10.2016 г.

1

Народна
астрономическ
а обсерватория
„Галилео
Галилей“, гр.
Силистра, ул.
Петър
Бояджиев 29а

№1699/24.10.2016 г.

№

Наименовани
е, адрес на
управление и
адреси на
ползваните
сгради

№1720/28.10.2016 г.

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА СИЛИСТРА
Дейност по чл. 49,
ол.1 от ЗПУО

Адрес,
телефон,
електронен
адрес и
адрес в
интернет

ДиректорМарлена
Любенова
Господинова

Развитие на
интересите,
способностите,комп
етентностите и
изявата в областта
на науките,
технологииге

гр.
Силистра,
ул. Петър
Бояджиев
29а, nao_gg
alilej@mail.
bgq
,www.nao.g
alilej.silistra.
bg

ДиректорМаргарита
Любомирова,
зам.директор
по учебнотворческа
дейностСлавянка
Стоянова,
зам.директор
по спортна
дейностРуси Иванов

Развитие на
интересите,
способностите,
компетент-ностите
и изявата в областта
на науките,
технологиите,
изкуствата и спорта

ул. Добрич
68а, odk_sili
stra@abv.bg
, www.odksilistra.com

ДиректорВалери
Тодоров
Георгиев

Развитие на
интересите,
способностите,
компетен-тностите
и изявата в областта
на науките,
технологиите,
изкуствата и спорта,
педагогическа и
психологическа
подкрепа

гр.
Силистра,
ул. Капитан
Мамарчев
2а,
тел.086/822
196,
mladost2006
@abv.bg

Ръководство
(позиция,
имена)

Основан
ие за
заличав
ане на
регистр
ацията

