ИНФОРМАЦИОННА КАРТА НА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА №116 " МУСАЛА" ,
РАЙОН "ВИТОША" ГР. СОФИЯ ЗА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА
1.

Регистрационен номер на първоначално
вписване № / г.
Наименование на градината
Община, град/село, район
Адрес на управление
Булстат
Телефон
Е-mail
Интернет страница
Директор

СОА18-ВК08-14762-[21]/29.11.2018 г.

Детска градина № 116 "Мусала"
Столична, София, р-н „Витоша”
София, ул. „Мусала” №7 п.к.1618
000666123
02/8550047
odz116@abv.bg
http://116dg.com/
Паулина Андреева
АОС.№ 1004/2002 г. чл.2, ал.1, т.9 н чл.З, ал.2,т.2 от ЗОС;
АОС № 1006/2002 - чл.2, ал.1, т.9 и чл.З. ал. 2. т.2 от ЗОС
АОС№2935/2014 г.- чл.2, ал.1,т.7 , чл.3, ал.2, т.1 и чл. 59, ал.1 от ЗОС и
Решение №324 по протокол № 62/29.05.2014 СОС;
10. Акт за общинска собственост
АОС № 15 29 /2004 чл.2, ал.1, т,9 и чл.З, ал,2. т.2 от ЗОС
АОС № 1527/2004 чл.З, ал.1, т.9 и чл.З, ал. 2, т. 2 от ЗОС
АОС №1528/2004 г. - чл.2, ал.1, т.9 к чл.З, ал.1,2,. т.2 от ЗОС гр. София
ж.к. Павлово Бъкстон бл.25
1. Централа - гр. София кв. Павлово, ул. Мусала №7 , тел 02/8550047
2. Сграда на бул.”Александър Пушкин” №2, гр.София, кв.Павлово, тел:
3. Сграда на ул. „Симеон Радев” №73а – местност „Гърдова глава”, тел.
11. Брой сгради, в т.ч. филиали, адрес, телефон 02 8550047, 0888660363
4. Апартамент в гр. София, бул. „Братя Бъкстон” бл.45, тел 02/8561009
5. Апартамент в гр. София ул. Вихрен бл. 39а;
6. Апартамент в София, ж.к. Бъкстон” бл.25
12. Условия за достъп на деца с увреждания Указание:Опишете елементите на физическа достъпност:
- брой рампи
0
- брой подвижни платформи
1 бр. в сграда на ул. "Симеон Радев" №73а "Гърдова глава"
- брой асансьори
1 бр. в сграда на ул. "Симеон Радев" №73а "Гърдова глава"
- брой адаптирани санитарни възли 1 бр. в сграда на ул. "Симеон Радев" №73а "Гърдова глава"
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Яслена група

13.

Брой групи - 8
Брой деца - 210

14. Източници на финансиране

15. Участия в проекти

16. Брой персонал

1

Деца
Първа група
Деца
Втора група
Деца
Трета група
Деца
Подготвителна група
Деца
Държавна субсидия
Общинска субсидия
Сключени договори за проекти и програми Международни
фондове и програми
Дарения
Собствени приходи, в т.ч. от ДПУ
Други приходи за 2018 г.
Регионални
Национални
Международни
По програма за изпълнение на Общинска стратегия за
развитие на физическото възпитание и спорта на СО „Движение и здраве”, в подкрена на "София - Европейска
столица на спорта2018"
Общ брой/щатни бройки/
Педагогически персонал
Непедагогически персонал
Участия на персонала в квалификационни форми Обучителни семинари, Подготовка за ПКС, Тренинги

23
3
78
2
58
1
28
1
23
478 536 лв.
148 917 лв.

Средна месечна брутна заплата на педагогически персонал

1088.88

17. Средна месечна брутна заплата на едно лице Средна месечна брутна заплата на непедагогически
персонал

0.лв.
1 000 лв.
8 049 лв.
0.лв.
1
бр.
бр.

34
17
17
бр.

727.15
881,73

