
№

Наименование на детската 

градина

ДЕТСКА ГРАДИНА 

„ЛОКОМОТИВ“  

ГР.ЛЕВСКИ

ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ“  

ГР.ЛЕВСКИ

ДЕТСКА ГРАДИНА „ЛЮЛЯК“  

С.МАЛЧИКА

ДЕТСКА ГРАДИНА „ТЕМЕНУГА“  

С.ОБНОВА
ЦПЛРО

Заповед за откриване, 

преобразуване, промяна и 

закриване

Открита 1975 год., последен акт 

за преобразуване - Заповед № 

826/11.07.2017 г.                                   

/средищна детска градина/

Първоначално вписване – документ № 2 от 

01.01.1972 г. на Административен акт; Промяна 

чрез вливане на друг субект – заповед № 

1604/08.09.2009г. на Община Левски; Промяна 

на обстоятелства – решение № 58/17.2.2004 г. на 

Община Левски; Промяна на обстоятелства – 

закон ДВ, бр.79 от 13.10.2016г. на Народно 

събрание             /средищна детска градина/

Открита през 1969 год.                                       

Акт за преобразуване - Заповед № 

829/12.09.2017 г./средищна детска градина/

Открита 1979                                                

Акт за преобразуване Заповед № 

1014/29.07.2016 г. по силата на ЗПУО НЕ

Телефон, ел.адрес и адрес в 

интернет 

 тел.0885372204; e-

mail:lokomotiv_4@abv.bg;  

hitt://odz-lokomotiv.com

тел.084474554; dgslynce_levski@abv.bg                        

slynce.info тел.0885372212; odz_lulqk@abv.bg                       тел.0885003025; dg_temenyga@abv.bg                       

наличие на яслена група в ДГ ДА НЕ НЕ НЕ

наличие на почасови, съботно-

неделни и сезонни дейности в ДГ
ДА ДА                              ДА                              НЕ

Код по БУЛСТАТ 000405963 000400731 000406428 000401299

Юридически статут и форма на 

собственост

Юридическо лице                          

Общинска детска градина

Юридическо лице                                                                                                   

Общинска детска градина

Юридическо лице                                                                   

Общинска детска градина

Юридическо лице                                                        

Общинска детска градина

Източник на финансиране
Община - държавни и общински 

средства Община - държавни и общински средства Община - държавни и общински средства Община - държавни и общински средства

Капацитет на 

институцията/брой групи, брой 

деца/

групи - 6                                           

деца - 150 

групи - 8                                                                                        

деца - 200 

групи - 3                                                                                        

деца - 75 

групи - 2                                                                                        

деца - 50 

Численост на персонала                                            

педагогически                     

непедагогически

Директор - 1                                  

Педагогически персонал - 8           

Непедагогически персонал - 12                                           

Медицински сестри  - 4

Директор - 1                                                                   

педагогически персонал - 16                      

непедагогически персонал - 18,5                                                                                                 

Медицински сестри  - 2

Директор - 1                                                                   

педагогически персонал -3                      

непедагогически персонал - 7,5                                                                                                 

Медицински сестри  - 1

Директор - 1                                                                   

педагогически персонал - 3                      

непедагогически персонал - 4,5                                                                                               

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ  В ОБЩИНА ЛЕВСКИ 

Име на директор

Адрес на управление

Наличие на филиал – населено 

място

Радка Добрева Борисова

обл.Плевен, общ.Левски, гр.Левски 

ул. "Антим I" № 18

НЕ

обл.Плевен, общ.Левски, гр.Левски ул. "Александър 

Стамболийски" № 14 А

ДА филиал - с.Асеновци  филиал - с.Градище          

филиал - гр.Левски, ул. "Сергей Румянцев " № 14

Петя Петрова Ангелова

обл.Плевен, общ.Левски, с.Малчика, ул. "Дружба" 

№ 25

ДА филиал - с.Изгрев, ул. "Балкан" № 1

Анита Дечкова Борисова - ВрИД

обл.Плевен, общ.Левски, с.Обнова, ул. 

"Възраждане" № 2

НЕ

Наталия Димитрова Христанова 


