Приложение № 2 към чл.3, ал.3
ИНФОРМАЦИОННА КАРТА НА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА
Детска градина "Калина", гр. Сливен за 2021 г.
1.

Регистрационен номер на първоначално вписване №
5445/2004 г.

Указание: Регистрационният номер на първоначалното вписване се посочва при подаване на
актуализирана информация за образователната институция

2. Наименование на детската градина

Детска градина "Калина"

3. Община, град/село

Сливен, Сливен

4. Адрес на управление

ул. "Асеновска" № 72 Б

5. Код по Булстат

580521

6. Телефон

044622857; 044622227

7. Е-mail

sdg_kalina@abv.bg

8. Интернет страница /ако има/

http://dgkalina-sliven.com

9. Директор

Татяна Димова Терзиева

10. Акт за създаване на образователната институция

Акт № 2 от 01.09.1975 г.; Решение № 369 от 30.06.1998 г.; Акт № 1312 от 10.07.2002 г.

11. Сгради адрес, телефон

1. Централна сграда - ул. "Асеновска" № 72 Б, тел. 044 622857
2. Втора сграда - кв. "Клуцохор", ул. "Хилендар" № 9; тел. 044 622227

12. Работно време

От6.00 до 18.30 часа

13. Условия за достъп на деца с увреждания

Няма осигурена достъпна архитектурна среда

14. Капацитет, леглова база

Занимални разновъзрастови групи в "Калина" 2 (в Ясла № 12)

бр.

2

Легла

бр.

60

Занимални помещения-първа група (в централна сграда)

бр.

1

Легла

бр.

28

Занимални помещения-втора група

бр.

1

Легла

бр.

28

Занимални помещения-трета група

бр.

1

Легла

бр.

28

Занимални помещения-четвърта група

бр.

2

Легла

бр.

44

15. Източници на финансиране

Държавна субсидия

лв.

531469

Общинска субсидия

лв.

76900

Сключени договори за проекти и програми

лв.

Международни фондове и програми

лв.

Дарения

лв.

Собствени приходи

лв.

Други приходи за …………………...…………..…….. за ……..…….г.

лв.

Регионални

бр.

Национални

бр.

Международни

бр.

500

4

1. Проект по ПМС № 129 от 2000 г. за осигуряване на средства от държавния бюджет за подпомагане
на физическото възпитание и спорта
2. Проект BG05M2OP001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното
образование", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж",
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
3. Проект по Национална кампания "Чиста околна среда- 2020 г." на тема: "Обичам природата- и аз
участвам", финансиран от ПУДООС
4. "Екоцентрична образователна градинка" на детска градина "Калина" се реализира през 2020-2021 г. в
рамките на проект "КонсУмувай " на фондация ЕкоЦентрик, с финансовата подкрепа на Германската
фондация за околна среда (DBU).

16. Участия в проекти

17. Брой персонал,в т.ч. педагогически

Общ брой /щатни бройки/

бр.

24

Педагогически специалисти

бр.

13

Непедагогически персонал

бр.

9

Административен персонал

бр.

2

Персоналът в детската градина участва в разнообразни квалификационни форми -семинари, лекции,
практикуми, квалификационни курсове, магистърски програми

18. Средна месечна брутна заплата на едно лице

Средна месечна брутна заплата на целия персонал

лв.

1313

Средна месечна брутна заплата на педагогически персонал

лв.

1655

Средна месечна брутна заплата на непедагогически персонал

лв.

944

Средна месечна брутна заплата на административен персонал

лв.

935

Указание: попълването на всички редове е задължително, с изключение на полето интернет страница

