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

З А П О В Е Д

№ .5Й£/19.08.2022г.

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, и отразени подробни мотиви в Протокол № 4 от 03.08.2022 г. с 
вх. № 950/16.08.22г. 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/ 29.07.2022г. с предмет: 
„Плуване”.

УТВЪРЖДАВАМ:

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

КОНСТАТИРАМ:

Комисията, определена със Заповед № 467/29.07.2022г., е оценила участника в 
конкурса по представената документация, в съответствие с нормативната уредба и е 
извършила класиране на допуснатия кандидат по събрания брой точки.

‘ 1. „СК ЦСКА „ - 80 точки.

На базата на така направеното класиране

ОПРЕДЕЛЯМ:

1. „СК ЦСКА“ за спечелил конкурса за предоставяне на ДОД -  Плуване за учебната 
2022/2023 година;

Договор със спечелилият участник да бъде сключен по реда на чл. 19 от Правилата. 
/ 05.09.2022 год./
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Възлагам на Миглена Василева -  технически секретар да сведе до знанието на 
кандидата лично срещу подпис настоящата заповед или да му 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.

Настоящата заповед, заедно с протокола от работата на комисията да се обявят на 
интернет страницата ДГ № 29 „Слънце”: www.odz29.cotn при спазване на Закона за защита 
на личните данни.

ЕЛВИРА ОМАЙНИКОВА
Директор на Д Г  № 29:

МИГЛЕНА ВАСИЛЕВА
Технически секретар:

ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА:

№
по

ред

За Кандидат Дата Подпис

1 . „СК ЦСКА“-
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http://www.odz29.cotn

