Регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на община Девин
ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Пълнонаименован
ие на детската
градина

Детска градина
"Изворче"

Детска градина
"Здравец"

Детска градина
"Катя Ванчева"

Детска градина
"Радост"

Вид

БУЛСТАТ/ЕИ Област,
Акт за откриване,
община,
К на
Вид
преобразуване,
населено
финансиране промяна и закриване на детската
място
градина
детската градина

Населено
Име, презиме,
Име, презиме,
място и адрес Име, презиме,
фамилия, адрес и
Официален
Служебен телефон,
фамилия, адрес и
/ адреси на фамилия, адрес и
телефон на
адрес на
електронен адрес и сайт
телефон на
телефон на
други сгради
председателя на
детската
на детската градина
председателя на
директора на
на детската
обществения
градина
настоятелството
градина, ако детската градина
съвет
има такива

общинска

общинско,
неделегиран
бюджет

№1 от 11.03.1997г.‐
откриване, Решение №
140 от 02.10.2006 г. на
000605412
ОбС Девин и Заповед
№ 499 от 16.10.2006 г.
на Кмета на община
Девин ‐ преобразуване

Смолян,
Девин,
гр.Девин

п.к.4800
‐ гр.Девин,
гр.Девин,
кв.Настан
ул."Гимназиа
‐ с.Лясково
лна" № 18

Радка Илиева
Пищалова ‐
гр.Девин,
ул."Ален Мак" 5,
тел.0879221604

общинска

общинско,
неделегиран
бюджет

07.04.1974 г.‐
откриване, № 6 от
14.03.1997 г. ‐
преобразуване

Смолян,
Девин,
гр.Девин

п.к.4800
гр.Девин,
ул."Васил
Левски" 43

Славка Кавръкова ‐
Снежана
Руменова Радева‐ Сийка Михайлова ‐ гр.Девин,
тел.0879221554,
гр.Девин,
гр.Девин,
ул."Гордьо
odzzdravez@abv.bg
тел.0878221581
ул."Руен" Д5
Войвода" № 10,
тел.0879221554
тел.0885173103

общинска

общинско,
неделегиран
бюджет

№ 31 от 20.02.1967 г.‐
откриване, Акт № 13 от
000605841
19.03.1997г. ‐
преобразуване

Смолян,
п.к. 4815
Девин,
с.Грохотно
с.Грохотно

общинска

общинско,
неделегиран
бюджет

1971 г. ‐ основано, №
10 от 14.03.1997г. ‐
преобразуване

Смолян,
Девин,
с.Гьоврен

000610206

000610181

п.к.4811
с.Гьоврен

гр.Девин,
кв.Люляк

п.к.4825
с.Триград

Десислава
Юлиянова
Арнаудова ‐
гр.Девин,
ул."Опълченска"
№ 26,
тел.0895337226

Десислава
Юлиянова
Арнаудова ‐
гр.Девин,
ул."Опълченска"
№ 26,
тел.0895337226

тел.0879221604,
odzizvorche@abv.bg

Севда Славова
Чавдарова‐
гр.Девин,
ул."Шина
Андреева" 22,
тел.0879221546

Гюлерман
Владимир
Рамаданова
Солаков‐гр.Девин,
Къртъл,
тел.0890112483
с.Грохотно

тел.0879221546,
sevda_60@abv.bg

Руфие Сабриева
Шанова ‐
с.Гьоврен,
тел.0879221547

Зейнеп
Джамал
Джамалова Шаиб,
Джамалов Шаиб,
с.Гьоврен
с.Гьоврен
тел.0879353704

тел.0879221547,
rufie_shanova@abv.bg

ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Пълнонаименован
ие на центрове за
подкрепа за
личностно
развитие

Вид

Център за
подкрепа за
личностно
общински
развитие ‐
Ученическо
общежитие "Васил
Левски"

Център за
подкрепа за
личностно
развитие ‐
Общински детски
комплекс

общински

БУЛСТАТ/ЕИ Област,
Акт за откриване,
община,
К на
Вид
преобразуване,
населено
финансиране промяна и закриване на детската
място
градина
детската градина

общинско,
неделегиран
бюджет

Административен акт
№ Х1 от 15.09.1963 г. ‐
откриване

общинско,
неделегиран
бюджет

Заповед № РД‐14‐76 от
18.07.2013 г. на
Министъра на
000611642
образованието и
науката

000611739

Населено
място и адрес Име, презиме,
Официален
/ адреси на фамилия, адрес и
адрес на
телефон на
други сгради
детската
директора на
на детската
градина
градина, ако детската градина
има такива

Указание за дейностите

Служебен телефон,
електронен адрес и сайт
на детската градина

Смолян,
Девин,
гр.Девин

п.к.4800
гр.Девин,
ул."Явор" 1

Осъществява държавна политика за
осигуряване и предоставяне на
общежитие за учениците, обща
Росица Свилнова
Кирева‐ гр.Девин, подкрепа за личностно развитие чрез
тел.0877317162,
организиране на дейности за
ул."Освобождени
uodevin@abv.bg
развитие на индивидуалните им
е" 27,
способности и дарования в областта
тел.0877317162
на науките, технологиите изкуствата и
спорта.

Смолян,
Девин,
гр.Девин

п.к.4800
гр.Девин,
ул."Орфей"
№2

Татяна Иванова
Вишанина,
гр.Девин,
ул."Васил
Левски" № 29
тел.0879221609

Осъществява образователни
програми, съобразно изискванията и
указанията на МОН, с цел
тел.0879221609,
надграждане нивото на знание,
odkdevin@abv.bg
умение и навици в областта на
науката, изкуството и спорта.

