
З А П О В Е Д N!! 644 

от.15 октомври 2012г. 

1 lu tK I IOBШ-I JI C члА4. а.1.2 ЗМСМА. ч:1 . 1 О. а.1. 8 ЗII П. ч. 1. 15 I IПЗНП. чл. 

12. а.1. 1 във BJ16"3IOI с 11 рн:южение N~ 1 къы ЧJ J . 3. ал. 6 от 1 l аредба N~ 3 от 2008r. 
11а MOil. ч.·1 . 123 11 ч. 1 . 328. ал. 1. т. 2 КТ 11 н изпълнение на Решенис NQ 116 по 

llротокол N!.! lб от 3 1.0R.2012r. на ОбС - гр. Омуртаг. и Решение N~ 143 110 
llротокол N~ l8 от 09.10.20121 ·. на ОбС гр. Омуртаг нарежлам: 

1 Зnкрива!\t счита 11о от датата tш обнародване 11а настоящата 

·3шювед в ДП nо.нущ-1t:внtл е л.етсюt 1·рuднни в селата 8еJ 1икденче. Горно 

Новково. Горско сс. ю. 3 t ейно. Пстр11 1 ю. У шедно 11 цсJюдневнитс детски 

1 pa....tt tHit в селата lkл нчка. Внсок. l 'оля'lю Църквише. Горна Хубавка. Горно 

к~) 3<1(1\.'ВО. ДOJ!IIa х~ бав ка. До.l НО 1 IOBI<OIIO, Кестеняво. КраСIЮССJЩИ. Панайо·L 

\111otю.llttPIC IIO. llърва11. Спшсц 11 Чсрнокаrщн. 

!h llрсоf>ра:зувам чрс] сливане с; 1едните обшинеки л.стски градини: 

1. Преобра·зувам Цслод1tе1иш детсюt градина "Радост", с. 

'3вс3дltЦа, Це.:lОДtlевна детска ··радина ннадежда", с. Врани кон, и 

Целодневна детска градина ·~Радост", с. Зелена морава, чрез сливане в една 

Целодневна детска градина "Първи юни" считано от датата на обнародванс 

ю1 настоящат~l за nовед в ДВ. 

\ . 1. Задължитешшта ;l()K}I\H~I ITaция на ЦДГ ··Радост··. с. Звездица. 

ЦДГ ··нацежла··. с. Вра11и кон. и 1 t)~l - "Раност··. с. Зе.1с 11 а. морава, наличният 

ИIIHCHTap И СГрЭ!tНИЯТ фонд СС 11pИCvt<11 ·~а Y llj1UBJ1eHиe И CTOШ:lHИCRalle ОТ ЦДJ ' 

"' llърви IOH tl". 
1.2. Ч t !СJ rеността на пcpcoю.lJ i a шt I ~Г ··първи юни" да се определи 

( 1.1 :1<н.:11о p<Пitopc.J.61п с на чл . 12. a.t. 1 от Нарелба N!! 3 от 2008 г. на MOII за 
tiOI)\\1\TC m1 1tрс1ю;щtшrе.1 ската работа 11 ре,щ за определяне на численостга на 

11~[1\.:0lla.la в <.: ti(T~I\ 1 ;11 а на нapo,ltraтa про<.: вета. 

1.3. Тр~ ~юво ttpaBIII ITe отi юшснин с nерсонала да 6Ъ;1ат уредени при 

\L .\ JВШП<.! lla 'IJI . 123 11 ЧJI. 328. U.:l. \ . Т. 2 КТ. 
1 А . 1 l ов:па ЦДГ "Пърни юш1 '. да бъде с административен адрес: с. 

Hpш iti кон. ул. Стара t JJtuнинa \9. 
2. Преобразувам Целодневна детска градина "Лято", с. 

Беломорци, 11 Целодневна детска градиtiа ••мечо Пух", с. Камбурово, чрез 

сливане в една Целодневна детска градина "Космонавт" считано от датата 

tl a обнародване на настоящата за повед в ДВ. 

2.1 . Задъююнелната JtOKY\1CIIТ<lШlЯ на ЦДГ ··J iято ... с . Беломорци. и 

1 UI.Г "Мечо 1\ ух". <.:. Камбурово. 1Ш.1 ИЧIIЮIТ инвентар и сграл.ният фонд сс 

пpr i ~!\.нtT ·ш ~ 11patJJ t ei itH~ и стопанисване от llf(Г ··космонавт". 

2.2. Ч II СЛ~о.:Iюстп.l на пep~OIIШia на J ~ДГ ··космонавт" ди се опрсдсJtи 

t.: 1·1.1.\L'HO р~1 торс. LO IITC 11а ч. 1. 12. а. 1. 1 от llарелба N!! 3 от 2008 1·. на МОН за 
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IIOp\111 п~ на nр~nодаватслската работа и реда за О11редел}1 11е на численостга на 

11ерсою:ша в сисгс~шта на народпата nросвета. 

2.3. Трудово правните отношения с nерсонала да бъдат уредени при 
условията на чл . 123 и ч.1 . 32R. ал . 1, т. 2 КТ. 

2.4. Новнта ЦДГ '"Косl\юнавт'· да бъде с ад:vшнистративен адрес: с. 

Камбурово. у :1. Палатипа 7. · 
3. ПреобраЗ}'Вам Целодневна детска градина "Лилия", с. 

Плъстина, и Целодневюl детска градина ••снежанка", с. Обител, чрез 

сJшване в една Целодневна детска градина "ll{астливо детство" С'-штано от 

.J.атата ва обнародванс на настоящата заповед в ДВ. 

3.1. Задължит~лната документация на ЦДГ "Ли.1ия ' · , с. Плъстина, и 

1 UO · "'С11ежш 1кu··. ~ - Обител. наличният инвt:нтар и сградиият фонд се приемат за 

~ llj>t.IВ.IC IIII C 11 ~TOЛHIIИCIЗatle ОТ J lЛI . ··U-laCTШHIO детство··. 

3.2. Чнс.1еността на nерсонала на ЦДГ ··щастливо детство'' да се 

ш tрсдсли съгласно ра-зпоредбите на ч :1. 12. aJr. 1 от Наредба N~ 3 от 2008 r. на 
МО! 1 за нор\ште на nреподавателската работа и реда за оnределяне на 

числеността на персонана в системата r-ш народната nросвета. 

3.3. Трудово 11равните отношения с nерсонала да бъдат уредени при 
услоnията на • 1л. 123 и ЧJ 1 . 328. ал. 1. т. 2 КТ. 

3.4. Новата 1 UI,Г ··11 ~астливо детство"' ;щ бъ;1:е с ал.министративен 

адрес: с. Обнтел, ул . t ·eopi 'И Ди:vштров 7. 

~ Закривам считано от латата на обнарОJl:Ване на настоящата 

·ншоr.сд в ДВ фн~ IИШ I -с. Вссслсц. към ЦДГ ,JТадсжда". с. Врани кон . 

l. СJ ·радният фонд на закрития филиа.1 в с. Веселец да се 

11 р~:юстав11 Шl кмсп:кото намесптичеспю - с . Веселец. Наличният инвентар и 

~<t .' II>.1 1ЖI LTCJ IILaтa учебна докуме 1 rтаt1ИЯ л.а се nрехвърлят за стопанисване и 

: IIJ1<ШJ ICI-I IIC На ЦДГ . .ПърВИ ЮНИ ... 
2. Трудово nравните от1юшения с 

усювията на чл. 328. ал. 1. т. 1 КТ. 
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