
Приложение по чл.1, ал.3 

 
Регистрационен 

номер и дата 

Пълно 

наименование 

на общинската 

детска градина 

/центъра за 

подкрепа за 

личностно 
развитие 

Код по 

БУЛСТАТ 

 

Седалище и 

официален адрес 

на управление на 

общинската детска 

градина /центъра 

за подкрепа за 

личностно 

развитие 

Дата и 
основание за 
откриване; 

преобразува
не; промяна; 

закриване 

Документ за 
откриване; 

преобразуване; 
промяна; 
закриване 

Недвижими 

имоти/ части от 

недвижими 

имоти-публична 

общинска 

собственост, 

предоставени за 

управление на 
детската градина 

/ центъра за 
подкрепа за 
личностно 
развитие 

Име (собствено, 
бащино, 

фамилно) на 
директора, 

представляващ 
образователната 

институция 

Телефон, интернет 

страница, e-mail на 

общинска детска градина/ 

център за подкрепа за 

личностно развитие 

Дата и 
основание за 
заличаване 

на 
регистрацият

а 

Дейност на 

центъра за 

подкрепа на 

личностното 

развитие 

(съгласно 

разпоредбите 

на чл.49, 

ал.1 от Закона 

за пред-

училищното и 

училищното 

образование) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
20160907112607/ 

07.09.2016г. 
Детска градина 
„ Лястовичка „ 

град Попово 

0008655564 Град Попово 
ул. „ Каломенска „ 

№ 7 

01.09.2016г. Заповед № З-16-
736/17.08.2016г. 

на Кмета на 
община Попово 

Акт № 
452/30.08.2001г. 

за публична 
общинска 

собственост 
Акт № 

558/17.06.2002г. 
за публична 
общинска 

собственост 

Татяна Петрова 
Тодорова 

0879208854 
dg_liastovichka@abv.bg 

  

20160907101923/ 
07.09.2016г. 

Детска градина 
„ Слънце „ 

град Попово 

000870535 Град Попово 
ж.к. Русаля бл.37 

01.09.2016г. Заповед № З-16-
736/17.08.2016г. 

на Кмета на 
община Попово 

Акт № 
453/30.08.2001г. 

за публична 
общинска 

собственост 
Акт № 

559/17.06.2002г. 
за публична 
общинска 

собственост 

Димитринка 
Минева 

Витанова-
Йорданова 

0879208868 
dgslance.popovo@abv.bg 

  

20160916100827/ 
16.09.2016г. 

Детска градина 
„ Здравец „ 

град Попово 

000870624 Град Попово 
ул. „ Гагарин „ № 1 

01.09.2016г. Заповед № З-16-
736/17.08.2016г. 

на Кмета на 
община Попово 

Акт № 
35/18.11.1996г. 

за публична 
общинска 

собственост 
Акт № 

504/13.05.2002г. 
за публична 
общинска 

собственост 

Владимир 
Димитров Начев 

0879208871 
dg_zdravec_popovo@abv.bg 

  

20160907093740/ 
07.09.2016г. 

Детска градина 
„ Зарайск „ 

село Зараево 

177071139 Село Зараево 
ул. „ Първи май „ 

№ 38 

01.09.2016г. Заповед № З-16-
736/17.08.2016г. 

на Кмета на 
община Попово 

Акт № 
521/23.05.2002г. 

за публична 
общинска 

собственост 

Красимирка 
Пенева 

Димитрова 

0879208864 
zaraisk@abv.bg 

  



Акт № 
1500/27.08.2008г. 

за общинска 
частна 

собственост 
Акт № 

537/30.05.2002г. 
за публична 
общинска 

собственост 
Акт № 

632/06.08.2002г. 
за публична 
общинска 

собственост 
Акт № 

567/04.07.2002г. 
за публична 
общинска 

собственост 
Акт № 

1174/10.02.2005г. 
за публична 
общинска 

собственост 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.10.2016г. 


