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2300 Перник,  пл. ”Св. Иван Рилски ” 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890 

 

 

 

Информация за работата на детските градини от община Перник  

за  м. август 2017 г. 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА № 1 „МИНЬОРЧЕ” 

 

Месец август: 

Блок  „Б”                  -  2 сборни целодневни групи. 

Ф-л „Л. Ивошевич” - 1 сборна яслена група. 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА № 2 „РОДОЛЮБЧE” 

 

м. август- една група в основна сграда. 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ПРОЛЕТЕН ЦВЯТ” 

 

м.Август: 

Централна сграда - работи от 01.08.до 18.08. с 1 сборна група; 

 от 21.08. до 01.09.2017 г.  – градината не работи 

филиал - с. Рударци - не работи 

филиал - с. Кладница - не работи 

 
ДЕТСКА ГРАДИНА № 4 „ЧУДЕН СВЯТ” 

 

2 сборни групи детска градина- разположени в триетажен корпус. 

1 сборна група детска ясла-разположена на първи етаж яслена сграда. 

 

 ДЕТСКА ГРАДИНА № 5 „ВЕЛА ПЕЕВА” 

    
   - месец август – ДГ ще бъде затворена, поради извършване на частични 

ремонтни дейности; 

 

ДЕТСКА  ГРАДИНА № 6 „БЪЛГАРЧЕ” 
- месец   август – 1 група – от 01.08.до 21.08.2017 г. 

ОО   ББ   ЩЩ   ИИ   НН   АА       ПП   ЕЕ   РР   НН   ИИ   КК   
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От  21.08. до 04.09.2017г. градината затваря поради належащ ремонт на кухнята 

по предписание на Агенция по храните.  

ДГ „ ПРОЛЕТ” 

 

август - детската градина , ще работи с една дежурна група в сгр. на ул. „Люлин” 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА № 8 „ИЗВОРЧЕ” 

 
месец  август детската градина няма да работи, поради ремонтни дейности 

 
ДЕТСКА ГРАДИНА № 9 „КАЛИНА МАЛИНА“  

 

Месец Август– работи само филиал Проучване с една сборна група. 

От 01.09. работят филиал Проучване и централна сграда, а от 11.09. и филиал 

Дивотино. 

 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА №11 „ЗНАМЕ НА МИРА” 
м. август 

2 целодневни групи за детска градина и 1 яслена група 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА №12 „РАДОСТ” 
Месец август – детската градина няма да работи 

Филиалите над Пектин и с. Студена затварят за м. юли и м. август 

  

ДЕТСКА ГРАДИНА №14 „СЛАВЕЙЧЕ”  
месец юли и август детската градина ще работи с две групи – 1 яслена и 1 сборна 

градинска група. 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА №15 „РАЙНА КНЯГИНЯ”  

 
месец юли и август  - в централната сграда – сборни  групи  

Филиал „Калкас” и филиал „Мещица”   няма да работят 

 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА  „ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА“ 

ГР. БАТАНОВЦИ ОБЩИНА ПЕРНИК 

  
Август  

2017 

01.08 – 31.08 1 Сборна в централната сграда 

 

 

  

ДЕТСКА ГРАДИНА С. ДРАГИЧЕВО 

 

месец август ДГ няма да работи 
 


