ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ
И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В
ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И В ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ
НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН

1. В поименно приложение: „ДГ „Изворче“ се правят следните изменения:
Отпадат адресите:
- Пл. „Освобождение“ № 2, №7 и №11;
- Ул. „Димитър Благоев“ №5, №6, № 8, №9, №11, №13, №15;
- Ул. „Лайош Кошут“ № 1, №1а, №2, №5, №6, №7, №8, №8а, №8б, №9, №10, №11,
№12, №13;
- Ул. „Панчо Владигеров“ № 1, №12;
- Ул. „Плачковци“ № 1, №4, №4а, №8;
- Ул. „Трапезица“ №1, №1а, №3, №6;
- Ул. „Христо Ботев“ №1, №2, №3, №5, №6, №7, №9, №9а, №10, №11, №12, №13, №14,
№15, №16, №17, №19, №20, №21;
- Ул. „Цар Иван Александър“ № 97, №99, №114, №116 вх.1, №116 вх.2, №116 вх.3;
- Ул. „Цар Иван Асен ІІ“ № 8, №10, №28;
- Ул. „Калоян“ № 3, №5, №7, №12а, №13, №13а, №19а, №20, №22, №24;
- Ул. „Цар Освободител“ – всички номера;
- Ул. „Цар Шишман“ №1, №3, №3а, №5;
- Ул. „Петър Парчевич” №14, №46, №46А.
Добавят се адресите:
- Ул. „Васил Друмев“ №3, № 11, №17, № 19, №21, №23 вх.1, вх.2, вх.3; №35, №45, №45
вх.1, №45 вх.2, №45 вх.3;
- Ул. „Кирил и Методий“ № 47, №49, №52, №56, №66 вх.1, вх.2;
- Ул. „Неофит Бозвели“ №22, вх.1, вх.2, №27, №27а, №28, №29, №33, №35;
- Ул. „Харалан Ангелов” № 1, №2, №3, №4, №4а, №5, №6, №8, №10 вх.1, №10 вх.2,
№13, №14, №14, вх.1, №15, №15, вх.а, №15вх.б, №15а, №18, №18 вх.1, №18 вх.а, №20, №26,
№28, №30.
2. В поименно приложение: „ДГ „Златната рибка“ се правят следните изменения:
Добавят се адресите:
- Ул. „Петър Парчевич” №14, №46, №46А.
3. В поименно приложение: „ДГ „Звънче“ се правят следните изменения:
Добавят се адресите:
- Пл. „Освобождение“ № 2, №7 и №11;
- Ул. „Димитър Благоев“ №5, №6, № 8, №9, №11, №13, №15;
- Ул. „Лайош Кошут“ № 1, №1а, №2, №5, №6, №7, №8, №8а, №8б, №9, №10, №11,
№12, №13;

- Ул. „Панчо Владигеров“ № 1, №12;
- Ул. „Плачковци“ № 1, №4, №4а, №8;
- Ул. „Трапезица“ №1, №1а, №3, №6;
- Ул. „ХристоБотев“ №1, №2, №3, №5, №6, №7, №9, №9а, №10, №11, №12, №13, №14,
№15, №16, №17, №19, №20, №21;
- Ул. „Цар Иван Александър“ № 97, №99, №114, №116 вх.1, №116 вх.2, №116 вх.3;
- Ул. „Цар Иван Асен ІІ“ № 8, №10, №28;
- Ул. „Калоян“ № 3, №5, №7, №12а, №13, №13а, №19а, №20, №22, №24;
- Ул. „Цар Освободител“ – всички номера;
- Ул. „Цар Шишман“ №1, №3, №3а, №5.
4. В поименно приложение: „ДГ „Латинка“ се правят следните изменения:
Отпадат адресите:
- Ул. „Васил Друмев“ №3, № 11, №17, № 19, №21, №23 вх.1, вх.2, вх.3; №35, №45, №45
вх.1, №45 вх.2, №45 вх.3;
- Ул. „Кирил и Методий“ № 47, №49, №52, №56, №66 вх.1, вх.2;
- Ул. „Неофит Бозвели“ №22, вх.1, вх.2, №27, №27а, №28, №29, №33, №35;
- Ул. „Харалан Ангелов” № 1, №2, №3, №4, №4а, №5, №6, №8, №10 вх.1, №10 вх.2,
№13, №14, №14, вх.1, №15, №15, вх.а, №15вх.б, №15а, №18, №18 вх.1, №18 вх.а, №20, №26,
№28, №30.
5. Обединяват се административните адреси на приложения „ДГ „Братя Грим” и
„ДГ „Дружба”, намиращи се в кв. „Тракия”, като двете детски градини образуват общ
район.

