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З А П О В Е Д 

 № 702/01.08.2022г. 

 

На основание: чл.257, ал.1 и ал.2, чл.258, ал.1 от ЗПУО, във връзка с чл.19, ал.1 от Наредба 

№ 5 от 03.06.2016г. 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.,  и протокол с вх. № 4158/27.07.22г. от 

заседание на комисия за разглеждане и оценяване на офертите за избор на допълнителна 

образователна дейност в ДГ № 61 „Шарено петле“, определена със Заповед №  

655/01.07.2022г.  във връзка със Решение на АССГ № 2303/07.04.2022г. по адм. Дело № 

6317/2021г. 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

Резултатите от работата на комисията по оценка на кандидатстване за изпълнител на ДОД 

– Подвижни игри с топка, определена със Заповед №  655/01.07.2022г. в ДГ № 61 „Шарено 

петле“ гр. София 

 

КОНСТАТИРАМ: 

1. За участие в конкурс за предоставяне на ДОД – „Подвижни игри с топка“,    

документи са подали следните кандидати:    

● ДСК „Лъвчетата“ 

● ДЮФК  „Национал“ 

● „Олимпиада Спорт Клуб“  

 

2.  Комисията, определена със Заповед № 655/01.07.2022г., е оценила допуснатите  

участници до конкурса по представената документация, в съответствие с нормативната 

уредба и решение на АССГ, и е извършила класиране на допуснатите кандидати по 

събрания брой точки от всеки, както следва:  

● ДСК „Лъвчетата“ – 99,17 точки 

● ДЮФК  „Национал“ – 99,57 точки 
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● „Олимпиада Спорт Клуб“   - 95 точки 

На базата на така направеното класиране  

         

ОПРЕДЕЛЯМ: 

1. ДЮФК „Национал“ - 99,57 т., за спечелил конкурса за предоставяне на ДОД – 

„Подвижни игри с топка“   за учебните 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 години;   

2. ДОПУСКАМ предварително изпълнение на настоящата Заповед съгласно предложение  

и мотиви на Комисията  определена със Заповед № 655/01.07.2022г. обосновани в 

Протокол вх. № 4158/27.07.2022г., и на основание чл. 60 от Административно-

процесуалния кодекс и съгласно чл. 18. 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 СОС. 

 

3. Дата за сключване на договор: 01.09.2022г.  

 

Заповедта да се връчи лично срещу подпис или с препоръчано писмо с обратна разписка на 

всички участници и заинтересовани лица от технически секретар Ваня Балева. 

 

Заповедта, заедно с протокола от работата на комисията, да се обявят на интернет 

страницата на ДГ № 61 “Шарено петле”- http://dg61slatina.com  при спазване на Закона за 

защита на личните данни. 

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 

дневен срок от съобщаването й. Жалбите се подават чрез директора на Детска градина № 

61 „Шарено петле“, град София. 

Контрол по изпълнение на Заповедта ще осъществявам лично. 

       

 

1.8.2022 г.

X Елена Димитрова

Директор на ДГ № 61 "Шарено петле"

Signed by: Elena Ventseslavova Dimitrova  
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