На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 23.07.2018 год., за
предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на
деца в общинските детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи
към училищата на територията на община Сливен. Предложения могат да бъдат
депозирани в сградата на Община Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, Център за
услуги и информация на граждани, както и на следния електронен адрес:
kmet@sliven.bg

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И
ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЯСЛИ,
ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ПОЛУДНЕВНИ ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ
КЪМ УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН
§1. Приложение 2, Раздел 1 се изменя както следва:
Приложение 2, Раздел 1
Карта на районите в гр. Сливен с местоположение на детските ясли и детските градини с
яслени групи

1.

Детските ясли са обособени в четири района: Западен, Централен, Източен и Южен.

2.

Район Западен обхваща кв. „Комлука“, кв. „Клуцохор“, детска ясла № 3 и детска ясла
№ 12.

3.

Район Централен обхваща централна градска част, част от кв. „Ново село“ (между бул.
„Христо Ботев“ и ул. „Пейо Яворов“, вкл. и т.нар. Руски квартал), кв. „Република“, кв.
„Колю Фичето“, кв. „Даме Груев“ и кв. „Стоян Заимов“. В района са включени детска
ясла № 6, детска ясла № 9, детска ясла № 13 и детска ясла № 14.

4.

Район Източен включва кв. „Дружба“, кв. „Сини камъни“, останалата част от кв. „Ново
село“ и кв. „Младост“. В района са включени детска ясла № 15, ДГ „Еделвайс“ с
яслени групи и ДГ „Елица“ с яслени групи.

5.

Район Южен обхваща кв. „Даме Груев“, кв. „Стоян Заимов“ и кв. „Надежда”. В района
са включени детска ясла № 9 и ДГ „Надежда“ с яслени групи.

6.

Поради отдалечеността си, кв. „Речица“ се включва към всички посочени райони;

7.

кв. „Дебела кория“ се включва към най-близкия по местоположение район;

8.

Всички останали селищни образувания около гр. Сливен се включват към най-близкия
по местоположение район.

§2. Приложение 2, Раздел 2 се изменя както следва:
Приложение 2, Раздел 2
Карта на районите в гр. Сливен с местоположение на детските градини

1.

Детските градини са обособени в четири района:

Западен, Централен, Източен и

Южен.
2.

Район Западен обхваща кв. „Комлука“, кв. „Клуцохор“, ДГ „Калина“, ДГ „Калина“ –
втора сграда, ДГ „Синчец“ и ДГ „Синчец“ – втора сграда.

3.

Район Централен обхваща централна градска част, част от кв. „Ново село“ (между бул.

4.

„Христо Ботев“ и у. „Пейо Яворов“, вкл. и т.нар. Руски квартал), кв. „Република“, кв.
„Колю Фичето“, кв. „Даме Груев“ и кв. „Стоян Заимов“. В района са включени ДГ
„Теменуга“, ДГ „Мак“, ДГ „Божур“, ДГ „Божур“ – втора сграда, ДГ „Зорница“ и ДГ
„Звездица“.

5.

Район Източен включва кв. „Дружба“, кв. „Сини камъни“, останалата част от кв. „Ново
село“ и кв. „Младост“, като в него са включени и ДГ „Теменуга“ – втора сграда, ДГ „В.
и Х. Папазян“, ДГ „Елица“, ДГ “Еделвайс“, ДГ „Детски рай“, ДГ „Детски рай“ – втора
сграда и ДГ „Детство“.

6.

Район Южен обхваща кв. „Даме Груев“, кв. „Стоян Заимов“ и кв. „Надежда”. В района
са включени ДГ „Зорница“, ДГ „Звездица“ и ДГ „Надежда”.

7.

Поради отдалечеността си, кв. „Речица“ се включва към всички посочени райони;

8.

кв. „Дебела кория“ се включва към най-близкия по местоположение район;

9.

Всички останали селищни образувания около гр. Сливен се включват към най-близкия
по местоположение район.

Преходни и заключителни разпоредби:
§3. Наредбата влиза в сила от 01 септември 2018 год.

