ДЕТСКА ГРАДИНА № 53 „Дядовата ръкавичка”
ул. „Иван Тургенев” № 10, 1233- София, район „Сердика”
phone/fax: /02/8322176, e-mail: odz53@abv.bg

ЗАПОВЕД
№172 /13.05.2022 г.
ОТНОСНО: обявяване на резултатите от проведен конкурс по документи за избор на
кандидат за провеждане на Допълнителна образователна дейност (ДОД) „Подвижни
игри с топка“ и определяне на спечелилия конкурса кандидат.
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 257, ал. 1 и ал. 2 и Чл. 259, ал. 1 от ЗПУО , Чл. 18, ал. 1 и ал. 2
от Правилата за осъществяване на Допълнителни образователни дейности (ДОД) в
общинските детски градини на територията на Столична община - приети с Решение
№ 166/ 14.05.2020 г. за приемане на Правила за осъществяване на Допълнителни
образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична
община (ПОДОДОДГТСО), Обява за провеждане на конкурс по документи за ДОД в
ДГ № 53 „Дядовата ръкавичка”, публикувана в сайта на Столична община и
представените Протоколи с направена оценка на всички кандидати от проведения
конкурс по документи
УТВЪРЖДАВАМ:
1.Класирането на следните кандидати за провеждане на Допълнителна образователна
дейност ПОДВИЖНИ ИГРИ С ТОПКА:
№
по
ред
1.

кандидат по оферта
ФК „НАЦИОНАЛ“
Вх. № 665/05.05.2022г.

присъдени
общ брой
точки

на кое място
е класиран

90.0

Първо място

забележка

Спечелил
конкурса

2.Недопуснат кандидат ФА „МАРИНОВ“ Вх. № 664/04.05.2022г. поради липса на
документи по чл.10, ал. 3 и ал. 6 от ПОДОДОДГТСО.
3.Настоящата заповед да се връчи на всички участници в конкурса - за сведение, като
се връчи лично срещу подпис или с препоръчано писмо с обратна разписка.
4.Настоящата заповед, заедно с протокола от работата на комисията да се обявят на
интернет-страницата на ДГ № 53 „Дядовата ръкавичка” – www.dg-53.com
5.Договорът с класирания на първо място кандидат ще бъдат сключени след изтичането
на срока за обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс и Чл. 259, ал.
2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование.
Директор:.................................................
/Десислава Кьосева/

