Препис
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЕВСКИ
Общински съвет – Левски прие
Р Е Ш Е Н И Е
№ 81
гр. Левски, 29.03.2012 г.
относно: Преобразуване чрез „вливане” на ОДЗ „Пролет” гр. Левски
в ОДЗ „Локомотив” гр. Левски
На основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 20 и чл. 21, ал. 1, т. 12 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и
във връзка с чл. 10, ал. 8 от Закона за народната просвета и чл. 15,
ал. 1 и ал. 2 от ППЗНП,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Р Е Ш И:
I. Преобразува чрез „вливане” Обединено детско заведение
„Пролет” гр.Левски и прилежащите и филиални групи в селата в
ОДЗ „Локомотив” гр.Левски в Обединено детско заведение
„Локомотив” гр.Левски.
1. Структурата след преобразуване е следната ОДЗ
„Локомотив” с централна сграда в гр.Левски и филиални групи в
с.Българене и с.Стежерово, считано от 1.09.2012 год.
2. Обучението на децата от централната сграда на ОДЗ
„Пролет”гр.Левски да се осъществява в сградата на ОДЗ
„Локомотив” гр.Левски.
3. Обучението на децата от преобразуваните филиални групи в
населените места Българене и Стежерово да се осъществява в
съответните населени места.
4. Задължителната документация на ОДЗ „Пролет” да се
приеме и съхранява в приемащата детска градина.
5. Движимото имущество и материално-дидактична база от
централната сграда на ОДЗ „Пролет” да се приемат за управление и
стопанисване от ОДЗ „Локомотив”гр.Левски.
6. Трудовите отношения с персонала на преобразуваните
детски градини да бъдат уредени при условията на чл.123, ал.1, т. 2
и чл.328, ал.1, т.2 от Кодекса на труда.

7. Сградния фонд на ОДЗ „Пролет” гр.Левски е публична
общинска собственост - акт № 127/05.04.1998 год., която следва да
се управлява и стопанисва от Община Левски.
8. Преобразуването да се извърши със заповед на кмета на
общината, считано от 01.09.2012 год.
9. Заповедта на кмета на общината да се публикува в
Държавен вестник, съгласно чл.15,ал.4 от ППЗНП.
II.
Преобразува
филиалните
групи
в
с.Изгрев
и
с.Трънчовица чрез „вливане” в структурата на ОДЗ „Люляк”
с.Малчика.
1. Структура на преобразуваната детска градина: Обединено
детско заведение „Люляк” с централна сграда в с.Малчика и
филиални групи в с.Изгрев и с.Трънчовица.
2. Обучението на децата от преобразуваните филиални групи в
с.Изгрев и с.Трънчовица да се осъществява в съответните населени
места.
3. Задължителната документация на филиалните групи да се
приеме и съхранява в ОДЗ „Люляк” с.Малчика.
4. Трудовите отношения с персонала на преобразуваните
филиални групи да бъдат уредени при условията на чл.123, ал.1, т.
2 от Кодекса на труда.
5. Да се извърши инвентаризация на наличната материалнотехническа база на преобразуваните чрез вливане детски градини и
филиални групи и се изготвят необходимите приемно-предавателни
протоколи.
6. Имуществото на филиалните групи в с.Изгрев и
с.Трънчовица да бъде заведено в
инвентарните описи на ОДЗ
„Люляк” с.Малчика.
7. Преобразуването да се извърши със заповед на кмета на
общината, считано от 01.09.2012 год.
8. Заповедта на кмета на общината да се публикува в
Държавен вестник, съгласно чл.15,ал.4 от ППЗНП.
ГЛАСУВАЛИ :
За – 11 общински съветници,
Против – 6,
Въздържали се – 1.
ДОЧКО ДОЧЕВ: /п/
Председател на Общински съвет – Левски
ЛИДА ВЛАДИМИРОВА:/п/
Главен експерт “Обслужване на Общински съвет”

Вярно с оригинала при Общински съвет,
Лида Владимирова:
Главен експерт „Обслужване на Общински съвет”

