СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ПОДУЯНЕ”
ДЕТСКА ГРАДИНА №103 „ПАТИЛАНСКО ЦАРСТВО”
гр. София, ул. „Гинци” №16, тел. 02/9453155, www.dg103.net; e-mail: dg103@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ 251 / 29.06.2018 г.
На основание чл. 258 ал.1 и във връзка с чл.259 ал.1 от ЗПУО, чл. 18 от ПРАВИЛА
за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски
градини на територията на Столична община, чл. 19 от НАРЕДБА №5 за
предучилищното образование, Протокол от заседание на Комисията с
вх.№1367/29.06.2018 г., която разглежда постъпилите документи на фирмите участници
в конкурс по документи за ДОД футбол, назначена със моя заповед №249/26.06.2018 г.

УТВЪРЖДАВАМ
Избор на фирми за провеждане на допълнителна образователна дейност футбол
в ДГ №103 „Патиланско царство“, след конкурс и работа на комисията, състоял се на
26.06.2018 г., както следва:
1.
2.
3.
4.

Първо място: ДЮФК „Национал“ – 100 точки;
Второ място: ФК „Лъвчета - 2017“ – 97.8 точки;
СД „Олимпия футбол клуб София“ – недопуснат кандидат;
Сдружение ДЮФК „Атлетико Артен“ – недопуснат кандидат.

Договор ще бъде сключен с фирмата класирана на първо място.
Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен
на Административнопроцесуалния кодекс и чл.259, ал.2, т.6
предучилищното и училищното образование.
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На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс ДОПУСКАМ
ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД със следните
мотиви: Предварителното изпълнение се налага поради опасност, че може да бъде
осуетено или сериозно затруднено изпълнението на заповедта. Своевременното
изпълнение цели да удовлетвори писмено изявеното желание на родителите и
респективно на децата за подобряване на физическата дееспособност, психическото и
физическо здраве на децата, създаване на мотивация и навици в децата за практикуване
на физически упражнения и двигателна активност като участват спортни занимания по
футбол.
Предвид изложеното, евентуалното забавяне на сключването на договор за
осъществяване на допълнителна образователна дейност футбол поставя ДГ №103
„Патиланско царство" пред невъзможността да осигури регулярни спортни занимания,
предварително заявени от родителите.
Настоящата заповед да се връчи лично срещу подпис или с препоръчано писмо
с обратна разписка на всички участници и да се обяви на интернет страницата на ДГ
№103 „Патиланско царство".
ДИРЕКТОР:……(П)……………….
ВЕНЕЛИНА ШПИЦЕР

