РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
№ Вх. № на
по заявлението
ред за вписване

Наименование,
Код по
Юридически Основание за откриване
адрес на
БУЛСТАТ
статут
управление и
адреси на
ползваните сгради
1. ИП-02-6489 ДГ ”Пчелица”
000120900 Самостоятел- Решение №430 от
23.12.2016 г. гр. Лясковец
но юридическо 21.01.1999 г. на Общински
ул. Бузлуджа №18
лице
съвет Лясковец
Заповед №197 от
03.02.1999 г.
ДВ бр.31 от 06.04.1999 г.
2. ИП-02-6490 ДГ ”Сладкопойна
23.12.2017 г. чучулига”
с. Джулюница
ул. Христо
Смирненски №1

000121144

Самостоятелно юридическо
лице

3. ИП-02-6582 ДГ ”Вълшебство”
29.12.2016 г. с. Драгижево
ул. Малина №2

000126390

Самостоятелно юридическо
лице

Данни за
преобразуване
промяна

Заповед №1382
от 01.08.2016 г.
във връзка с §7
от преходните и
заключителни
разпоредби на
ЗПУО
Решение №430 от
Заповед №1382
21.01.1999 г. на Общински от 01.08.2016 г.
съвет Лясковец
във връзка с §7
Заповед №204 от
от преходните и
03.02.1999 г.
заключителни
ДВ бр.31 от 06.04.1999 г. разпоредби на
ЗПУО.
Със Заповед №
1431/22.08.2017
г. на Кмета на
Община
Лясковец, ДГ
„Щастливо
детство“, с.
Добри дял се
преобразува във
филиал на ДГ
„Сл. чучулига“, с.
Джулюница чрез
вливане.
Решение №430 от
Заповед №1382
21.01.1999 г. на Общински от 01.08.2016 г.
съвет Лясковец
във връзка с §7
Заповед №200 от
от преходните и
03.02.1999 г.
заключителни
ДВ бр.31 от 06.04.1999 г. разпоредби на
ЗПУО

Форма на
собственост

Източник на Ръководфинансиство на
ране
детската
градина

Адрес, телефон,
електронен адрес и
адрес в интернет

Публична
общинска
Акт №1 от
22.01.1997 г. и
Заповед №58 от
19.01.1998 г.

Държавна
субсидия и
местни
приходи

Анка
Николова
Иванова

ДГ ”Пчелица”
гр. Лясковец
ул. Бузлуджа №18
0879313586
0879313604
cdg.pchelica@abv.bg

Публична
общинска
Акт №24 от
07.03.1998 г. и
Заповед №1256
от 13.10.1998 г.

Държавна
субсидия и
местни
приходи

Иванка
Димитрова
Лазарова

ДГ ”Сладкопойна
чучулига”
с. Джулюница
ул. Христо Смирненски
№1
0879313593
tsdg_92@abv.bg

Публична
общинска
Акт №25 от
07.03.1998 г. и
Заповед №1257
от 13.10.1998 г.

Държавна
субсидия и
местни
приходи

Гинка
Блажева
Димитрова

ДГ ”Вълшебство”
с. Драгижево
ул. Малина №2
0879313615
cdgdragizhevo@abv.bg

Основание за
заличаване
на регистрацията

№ Вх. № на
по заявлението
ред за вписване

Наименование,
Код по
Юридически Основание за откриване
адрес на
БУЛСТАТ
статут
управление и
адреси на
ползваните сгради
4. ИП-02-6583 ДГ ”Радост”
000126383 Самостоятел- Решение №430 от
29.12.2016 г. гр. Лясковец
но юридическо 21.01.1999 г. на Общински
ул. Васил Левски
лице
съвет Лясковец
№119
Заповед №199 от
03.02.1999 г.
ДВ бр.31 от 06.04.1999 г.
5. ИП-02-23
ДГ ”Славейче”
03.01.2017 г. гр. Лясковец
ул. Добранка
Камбурова №3

000127485

Самостоятелно юридическо
лице

6. ИП-02-193
от
13.01.2017

000126643

Самостоятелно юридическо
лице

ДГ ”Детелина”
с. Козаревец
ул. Славяни №1

Данни за
преобразуване
промяна

Заповед №1382
от 01.08.2016 г.
във връзка с §7
от преходните и
заключителни
разпоредби на
ЗПУО
Решение №430 от
Заповед №1382
21.01.1999 г. на Общински от 01.08.2016 г.
съвет Лясковец
във връзка с §7
Заповед №198
от преходните и
ДВ бр.31 от 06.04.1999 г. заключителни
разпоредби на
ЗПУО
Решение №430 от
Заповед №1382
21.01.1999 г. на Общински от 01.08.2016 г.
съвет Лясковец
във връзка с §7
Заповед №203 от
от преходните и
03.02.1999 г.
заключителни
ДВ бр.31 от 06.04.1999 г. разпоредби на
ЗПУО

Форма на
собственост

Източник на Ръководфинансиство на
ране
детската
градина

Адрес, телефон,
електронен адрес и
адрес в интернет

Публична
общинска
Акт №2 от
22.01.1997 г.
Заповед №59 от
19.01.1998 г.

Държавна
субсидия и
местни
приходи

Габриела
Димитрова
Иванова

ДГ ”Радост”
гр. Лясковец
ул. Васил Левски №119
0879313603

Публична
общинска
Акт №3 от
22.01.1997 г.
Заповед №60 от
19.01.1997 г.

Държавна
субсидия и
местни
приходи

Елка
Василева
Йорданова

ДГ ”Славейче”
гр. Лясковец
ул. Добранка Камбурова
№3
0879313613
slaveiche1979@abv.bg

Публична
общинска
Акт №323 от
14.12.1998 г.

Държавна
субсидия и
местни
приходи

ВРИД
Петранка
Стоянова
Станева

ДГ ”Детелина”
с. Козаревец
ул. Славяни №1
0879313598
cdg_detelina_koza
revec@abv.dg

cdgradost2@abv.bg

Основание за
заличаване
на регистрацията

