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ЗАПОВЕД 

 

№ РД 7- 2 /27.09.2022 г. 
 

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, чл.18, ал. 1, от правилата за 

осъществяване  на допълни 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 № 2  от работата на Комисия с Вх. № 2 / 
27.09.2022г. по дейността относно Правилник за вътрешния трудов ред и Правилник 

за устройството и дейността на детската градина. 

 
 

I. УТВЪРЖДАВАМ: 

 
Резултатите от работата на комисията по оценка на изпълнител на  

допълнителна образователна дейност -„ МОДЕРНИ  ТАНЦИ“   определена 
със Заповед на № РД -397 / 08..09.2022 г. на директора на ДГ № 16  

„Приказен свят“ и Протокол № 2  от работата на Комисия с Вх. № 2 / 
27.09.2022г 

 
1.1. Документи са подали следните кандидати: 

 

   КСТ „ Танцувай с мен“ 

   СКСВ – ДСА „ ТОМ И ДЖЕРИ“ 

Кандидатите участвали в конкурса  за осъществяване на 
допълнителни образователни дейности в ДГ № 16 „Приказен свят “,              

са класирани както следва: 
 

    „КСТ „ Танцувай с мен“   -100 точки. 

1.2. Недопуснати кандидати до участие в конкурса: 
 

    СКСВ – ДСА „ ТОМ И ДЖЕРИ ; 

 

На основание на така  направеното класиране 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

1.  КСТ „ ТАНЦУВАЙ  С  МЕН “  - за спечелил конкурса по документи за избор на 

изпълнител за провеждане на допълнителна образователна дейност                              

“ МОДЕРНИ  ТАНЦИ“ в ДГ № 16 „Приказен свят “ 
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НАРЕЖДАМ: 

 

1. Препис от настоящата заповед  да се връчи на всички участници в конкурса 

за сведение, като това стане лично срещу подпис или с препоръчано писмо с 

обратна разписка. 
2. Договора с класирания на първо място кандидат да бъде сключен след 

изтичането на  срока за обжалване по реда на административно 

процесуалния кодекс и чл. 259, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и 
училищно образование. Въз основа на оценката на кандидата по посочените 

критерии от  Комисията.  Директора на ДГ № 16 „ Приказен свят“ ще сключи 

договор за ДОД  „ МОДЕРНИ  ТАНЦИ “ , както се допуска  предварително 

изпълнение на основание чл. 60 от АПК и чл. 18 от Правилата за  

осъществяване  на допълнителни образователни дейности в общинските 

детски градини на територията на Столична община. Предварителното 

изпълнение се  налага, тъй като е необходимо да се обезпечи изучаването на 

модерни танци  в  предучилищната възраст; да се създадат условия и 
възможности за участия на децата в занимания, с оглед изграждане на 
навици за обучение и формиране и развитие на техните социални качества - 

умения за работа в екип, толерантност, лидерство, дисциплина и увереност. 
Предварителното изпълнение ще осигури и сигурност на детската градина с 

оглед очакваните приходи от ДОД. В случай, че не се допусне  

предварително изпълнение от закъснението на изпълнението може да 
последва значителна или трудно поправима вреда за децата и за детската 
градина, която разчита на тези приходи. 

3.  Настоящата Заповед  да се публикува на интернет-страницата на ДГ  № 
16 „Приказен свят“, при съобразяване с изискванията на Закона за защита на 

личните данни. 
 

4.  Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани 

лица за сведение и изпълнение. 
Настоящата заповед може да се оспори по административен ред и/или да се 

обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
 

Директор:  

/ Н.Ангелова / 
ДГ №16 „ Приказен свят“ 
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