ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Общински съвет – Левски с поименно гласуване /Приложение № 2/, прие
Р Е Ш Е Н И Е
№ 321
гр. Левски, 31.08.2017г.
относно: Закриване на филиална група на ДГ „Люляк” –
седалище и адрес в с.Трънчовица

с.Малчика, със

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.310, ал.5 и чл.322 от Закона за предучилищното и
училищното образование, чл.16 от Наредба № 9/19.08.2017г. за институциите в
системата на предучилищното и училищното образование на МОН и чл.2 от
Наредба № 7 от 29.12.2000г. за определяне броя на паралелките и групите и
броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата,
детските градини и обслужващите звена,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
РЕШИ:
1. Считано от 01.09.2017г. да се закрие филиалната група на ДГ „Люляк“
с.Малчика, намираща се в с.Трънчовица, със седалище и адрес ул. „Малчика“
№ 4А, с.Трънчовица, община Левски.
1.1. Предоставя възможност децата от филиална група с.Трънчовица да
се обучават в най-близкия филиал на детска градина „Люляк” с.Малчика,
намиращ се в с.Изгрев, ул. „Балкан” № 1, като осигурява безплатен превоз на
децата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка от
с.Трънчовица до филиал с.Изгрев с училищен автобус, собственост на Община
Левски.
1.2. Задължителната училищна документация на филиалната група да се
приеме за съхранение в централната сграда на ДГ „Люляк” с.Малчика.
1.3. Трудовите отношения с педагогическия и непедагогическия персонал
във филиалната група да се уредят на основание чл.328, ал.2 от Кодекса на
труда.
1.4. Движимото имущество и материално-дидактични пособия да се
предоставят за ползване на другите детски градини в общината, при проявен
интерес и/или на кмета на с.Трънчовица за стопанисване.
1.5. Недвижимото имущество, сградният фонд и дворно пространство на
филиалната група да се предостави за управление, разпореждане
и стопанисване от кмета на с.Трънчовица.
1.6. Възлага на кмета на общината да извърши всички последващи
действия за изпълнение на взетите решения.

ГЛАСУВАЛИ:
За – 16 общински съветници,
Против – няма,
Въздържали се – 2.
ДОЧКО ДОЧЕВ: /п/
Председател на Общински съвет – Левски
МЕРЗИЕ АЛИЕВА: /п/
Младши експерт „Обслужване на Общински съвет”
Вярно с оригинала при Общински съвет,
Мерзие Алиева:
Младши експерт „Обслужване на Общински съвет”

