Препис
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЕВСКИ
Общински съвет – Левски, с поименно гласуване /Приложение №
2/, прие
Р Е Ш Е Н И Е
№ 162
гр. Левски, 02.08.2012 г.
относно: Закриване на филиална група на ОДЗ „Пролет”, гр. Левски
в с. Стежерово
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
РЕШИ:
1. Закрива филиална група на ОДЗ „Пролет” намираща се в
с.Стежерово.
2. Предоставя възможност децата от филиална група
с.Стежерово да се обучават в най-близкия филиал на ОДЗ „Пролет”
– с.Българене.
3. Осигурява безплатен превоз на децата, подлежащи на
задължителна предучилищна подготовка от населеното място до
най-близкия филиал на детското заведени в с.Българене
с
училищните автобуси, собственост на Община Левски през
учебната 2012/2013 год.
4. Задължителната училищна документация на филиалната
група да се приеме за съхранение в централната сграда на ОДЗ
„Пролет” гр.Левски, за което се състави приемно-предавателен
протокол.
5. Трудовите отношения с персонала на филиалната група да се
уредят на основание чл.328, ал.2 от КТ.
6. Да се извърши инвентаризация на наличната материалнотехническа база на филиалната група . Годното имущество да се
предаде за стопанисване от ОДЗ „Пролет”, а негодното да се
бракува, като се изготвят необходимите приемно-предавателни
протоколи от материално отговорните лица.

7. Сградния фонд на филиалната група да се предостави за
управление и стопанисване от кметство с.Стежерово.
8. Заповедта на кмета на Община Левски да се публикува в
„Държавен вестник” съгласно чл.15, ал.4 от ППЗНП.
ГЛАСУВАЛИ :
За – 20 общински съветници,
Против – няма,
Въздържали се – няма.
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”

