
ДЕТСКА ГРАДИНА № 29 „СЛЪНЦЕ”
РАЙОН “ИЗГРЕВ” -  СТОЛИЧНА ОБЩИНА

З А П О В Е Д  

№ ..£ $ £ /1 9.08.2022 г.

На основание: чл. 257, ал. 1 и ал. 2, чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, във връзка 
с чл. 19, ал. 1 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, чл. 18, ал. 1 
от Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските 
детски градини на територията на Столична община, приети с Решение № 135 по Протокол 
№ 30 от 6.04.2017 г., в сила от 6.04.2017 г., изм. и доп. - Решение №  795 по Протокол № 45 
от 21.12.2017 г., Решение № 166 по Протокол № 13 от 14.05.2020 г. на Столичен общински 
съвет /Правилата/, и отразени подробни мотиви в Протокол № 2 от 03.08.2022 г. с вх. № 
948/16.08.22 г. от заседание на комисия за разглеждане и оценяване на офертите, постъпили 
в посочен срок за участие в конкурс за избор на допълнителни образователни дейности в ДГ 
№ 29 „Слънце“, определена със Заповед № 467/ 29.07.2022 г. с предмет: „Подвижни игри 
с топка”.

УТВЪРЖДАВАМ:

Резултатите от работата на комисията по оценка на кандидатстване за изпълнител на 
ДОД -  „Подвижни игри с топка”, определена със Заповед № 467/ 29.07.2022 г. в ДГ № 29 
„Слънце“, гр. София

КОНСТАТИРАМ:

За участие в конкурса за предоставяне на ДОД „Подвижни игри с топка“ са 
подадени 4 /четири/ броя оферти, както следва: Предложение с вх. № 897 от 29.07.2022 г. в 
09:43 ч. на кандидата Сдружение „Футболна Академия Маринов“; Предложение с вх. № 910 
от 02.08.2022 г. в 13:16 ч. на кандидата СК „Лъвчетата 1997“-спорт за всички; Предложение 
с вх. № 912 от 02.08.2022 г. в 15:05 ч. на кандидата ФК „ Национал“ София и Предложение 
с вх. № 913 от 02.08.2022 г. в 15:10 ч. на кандидата ДЮФК „Шампион спорт 2012“.

Комисията, определена със Заповед № 467/29.07.2022 г. не е допуснала до по
нататъшно участие в конкурса:

-  „ФУТБОЛНА АКАДЕМИЯ МАРИНОВ“, поради липса на регистрация в 
публичния национален регистър на Министерство на младежта и спорта, 
съгласно чл. 4 от Правилата и Обявата; В протокола на комисията е 
пропуснато да се упомене, че кандидатът също е уведомен по електронната 
поща на основание чл. 179 от ГПК да представи в срок оригинал на свидетелство 
за съдимост на треньора. Получаването на писмото е потвърдено по
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електронен адрес на 04.08.2022 г. и кандидатът е представил в срок оригинал на 
валидното свидетелството за съдимост на треньора си.
ДЮ ФК „Шампион спорт 2012“, поради непредставяне на оригинала на 
свидетелството за съдимост на треньора си, както и изпуснат важен текст в 
декларацията по чл. 220, ал. 1 от ЗПУО от треньора и проекта на договора, 
описани подробно в протокола на комисията.
Мотиви: Принципът на равнопоставеност изисква всички предварително 
обявени условия в процедурата за избор на изпълнител на Д О Д да бъдат 
прилагани по един и същ начин, без изключение, спрямо всеки участник. 
Спазването му осигурява в пълнота законосъобразното провеждане на конкурса 
и предоставя в максимална степен защитата на правата на кандидатите в 
конкурса.

И е класирала участниците в конкурса по следния начин:

1. На първо място: ФУТБОЛЕН КЛУБ „НАЦИОНАЛ“ с общ брой 92,50 
точки.

2. На второ място: СК “Лъвчетата 1997“- Спорт за всички с общ брой 85 точки

ОПРЕДЕЛЯМ:

1. ФУТБОЛЕН КЛУБ „НАЦИОНАЛ“ за предоставяне на ДОД -  „Подвижни игри 
с топка“ за учебните 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 г.

2. По предложение на Комисията и на основание чл. 60 от 
Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с чл. 18 от Правилата, допускам 
предварително изпълнение, предвид необходимостта за осъществяване на допълнителни 
образователни дейности с децата от градината, свързани с тяхното здраве, двигателна 
култура и образование, както и интереса на родителите им на основание чл. 60 от АПК, 
допускам предварително изпълнение на настоящата заповед.

С класирания на първо място кандидат да бъде сключен договор по реда на чл. 19 
от Правилата за ДОД.

Договорът със спечелилият кандидат ФУТБОЛЕН КЛУБ „НАЦИОНАЛ“ се 
сключва в тридневен срок след изтичане на срока за обжалване на настоящата заповед.

Възлагам на Миглена Василева -  технически секретар да сведе до знанието на 
всички заинтересовани лица лично срещу подпис настоящата заповед или да им я изпрати 
с препоръчано писмо с обратна разписка.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс 
и чл. 259, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
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Настоящата заповед, заедно е протокола от работата на комисията да се обявят на 
интернет страницата ДГ № 29 ..Слънm ^ :mmu>dz29.com при спазване на Закона за защита 
на личните данни.

ЕЛВИРА ОМАЙНИКОВА
Директор на Д Г  № 29:

I
МИГЛЕНА ВАСИЛЕВА
Технически секретар:

ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА:

№
по

ред

За Кандидат Дата Подпис

1 . „ФУТБОЛНА АКАДЕМИЯ МАРИНОВ“ -

2. СК “Лъвчетата 1997“- Спорт за всички -

3. ФУТБОЛЕН КЛУБ „НАЦИОНАЛ“ -

4. ДЮФК „Шампион спорт 2012“ -
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