
ДГ № 65 “СЛЪНЧЕВО ДЕТСТВО ”

1574 гр. София, р-н Слатина , ул. ”Ал. Момчев ”№2 

тел. 02 870 31 67 

е-таП: оск65@ аЪу.Ь§

З А П О В Е Д

№204/30.10.2019 г.

О т н о с н о : конкурс за допълнителни образователни дейности

На основание :

1.чл.259, ал.1 от ЗПУО,

2. Правилата за осъществяване на допълнителни образователни 
дейности в общинските детски градини на територията на СО и приети с 
Решение №135 по протокол 30 от 6.04.2017 г., изм. и допълнени с Реш.№795 
по Протокол №45 от 21.12.17 г. на СОС/

3.Проведена процедура за избор на изпълнител на допълнителни 
образователни дейности, отразена в Протокол от 30.10.2019 г. от комисия 
назначена от директора на ДГ № 65 „Слънчево детство“

4. Протокол от извършената работа за избор на изпълнители по ДОД, 
предаден на директора с входящ №513/30.10.2019 г. в дневника за 
кореспонденция.

Предложение към директора на ДГ 65 от Комисията за избор на ДОД.

УТВЪРЖДАВАМ:

По реда на класиране

ДОД английски език

1.ЧОУ „Св. Климент Охридски“-100 т.

2. „Лу ГИЗ “ ЕТ - 95 т.

3. „ЦЕБО“ -99 ООД ,Училища Европа - 90 т.

.„АРИЕМ 99“ЕООД - 90 т.

„АЛИС 8“ ЕООД - 90 т.



ОПРЕДЕЛЯМ:

Спечелил конкурса кандидат за изпълнител на допълнителна 
образователна дейност по английски език в ДГ №65“Слънчево детство“ за 
период от три години , считано от 1.12.2019 г.

ДОД по английски език -  ЧОУ „Св. Климент Охридски“ ЕООД

Настоящата заповед се връчва лично срещу подпис или с препоръчано 
писмо с обратна разписка на всички участници.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно 
процесуалния кодекс и чл.259, ал.2,т.6 от Закона за предучилищно и 
училищно образование .

След изтичане на срока за обжалване директора сключва договор със 
спечелилия конкурс участник /Нова -Решение №795 по Протокол №45 от 
21.12.2017 г.

ДОД има вид образователна услуга, извън наредба №5 от 03.06.2016 г.

Протоколът от работата на комисията и заповедта на директора за 
класиране на всички участници в конкурса да се обяви на интернет 
страницата на ДГ №65 „Слънчево детство“.

Контрол от изпълнението на настоящата заповед ще осъществявам 
лично в качеството си на директор на ДГ №65 „Слънчево детство“.

РАЗПОРЕЖДАМ :

30.10.2019 г. Директор 

В. Коц


