
СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ПОДУЯНЕ” 
ДЕТСКА ГРАДИНА  №103 „ПАТИЛАНСКО ЦАРСТВО” 

ул. „Гинци” №16, тел. 02/9453155, www.dg103.net; e-mail: dg103@abv.bg 
 

Стр. 1 oт 3 
 

ЗАПОВЕД 
 

№ 334 / 16.06.2020 
 

ОТНОСНО: Отмяна на Заповед № 270/18.07.2018 за избор на доставчик на 

допълнителна образователна дейност в образователно направление "Футбол„  

 

НА ОСНОВАНИЕ Член 259 ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование и след като съобразих следните обстоятелства:  

 

 Издадена е Заповед № 270 по описа на детската градина за 18.07.2018 година за избор 

на доставчици на допълнителни образователни дейности, сред които – доставчик на 

допълнителна образователна дейност в образователно направление "Футбол„  

 

 Заповедта е обжалвана от един от кандидатите в проведения конкурс – сдружение 

„Детско – юношески футболен клуб Атлетико Артен;  

 

 Със свое Решение № 4240/13.04.2020 година, постановено по административно дело 

№ 6879/2019, Върховният административен съд е отменил решение № 2638 по описа 

на Административен съд София – Град за 16.04.2019 година, постановено по 

административно дело № 8376/2018 година, което решение на първоинстанционния 

съд потвърждава законосъобразността на заповедта;  

 

 Решението отменя заповедта и връща преписката на административния орган за 

изпълнение на постановените в обстоятелствената част на решението задължителни 

указания;  

 

 Указанията са заповедта да бъде отменена, а конкурсът да бъде проведен от етапа на 

оценяване на допуснатите кандидати, защото атакуваната процедура касае 

провеждане на допълнителни образователни дейности и за учебната 2020 – 2021 

година;  

 

 Чрез Искане за становище, с изходящ № 117 по описа на детската градина за 

03.06.2020 година е потърсено становището на сдружението - вместо да се проведе 

процедура за избор на доставчик за ДОД „Футбол“ за този остатъчен период, да бъде 

стартиран изцяло нов конкурс, чрез който да бъде избран доставчик за три годишен 

период.  

 

В искането са развити аргументи за целесъобразност на така формулираното 

предложение, защото обслужва интереса едновременно на детската градина, и на 

сдружението – така ще се гарантира дългосрочност на предлаганата услуга по 

образователно направление „Футбол“  

Развити са аргументи и за законосъобразност, защото инициирането на една такава 

процедура поглъща в себе си указанията на Върховния административен съд;  
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 Чрез Становище с входящ № 772 по описа на детската градина за 16.06.2020 

сдружението е изразило своето отрицателно становище с аргумента, че процедурата 

следва да бъде довършена в съответствие с дадените от съда указания;  

 

 Със свое Решение № 166 от 14.05.2020 година Столичен общински съвет е приел 

изменения и допълнения на Правилата за осъществяване на допълнителни 

образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична 

община, които въвеждат съществени изменения в начина на оценяване на 

кандидатите, допуснати до участие в конкурса.  

 

След анализ на относимата нормативна уредба е направен изводът, че при 

изпълнението на задължителните указания на съда оценяването на допуснатите кандидати 

следва да бъде извършено в съответствие с редакцията на Правилата, която е била в сила 

към момента на издаване на заповедта.  

Този извод изцяло кореспондира с разпоредбата на член 142, алинея 1 от 

Административно – процесуалния кодекс, според която съответствието на 

административния акт с материалния закон се преценява към момента на издаването му.  

Цитираната разпоредба конкретизира общото правило, че съществуването и 

съдържанието на правните последици от фактите, се уреждат от закона, действал по време 

на настъпването им,  

 

НАРЕЖДАМ 

 

1) Отменям Заповед № 270/18.07.2018 за избор на доставчик на допълнителна 

образователна дейност в образователно направление „Футбол“ единствено в частта за 

съответното образователно направление;  

 

2) Процедурата по избор на доставчик на допълнителна образователна дейност 

„Футбол“ да бъде проведена наново от етапа на оценяване на кандидатите, допуснати до 

участие в конкурса;  

 

3) Процедурата да се проведе на 09.07.2020 /девети юли две хиляди и двадесета 

година/;  

 

4) Да бъдат поканени районната администрация и Общественият съвет да посочат 

свои представители, които да участват в заседанието на комисията на основание Член 12 

алинея 2 от Правилата.  

 

5) Предвид обстоятелството, че при детската градина няма сформирано Родителско 

настоятелство – изискваният от Правилата член, който да функционира вместо представител 

на Родителското настоятелство, да бъде посочен от Обществения съвет след извършено 

съответно проучване;  
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6) Настоящата заповед да бъде разгласена в съответствие с Член 8 от Правилата чрез 

публикуване на Интернет – страницата на детската градина и чрез разлепяне на видно място 

в сградата на детската градина;  

 

7) Допуснатите до участие в конкурса кандидати да бъдат уведомени чрез писма с 

обратна разписка за настоящата заповед, като бъдат снабдени с преписи на заповедта;  

 

 

 

 

 

ВЕНЕЛИНА ШПИЦЕР................П........................ 

Директор на ДГ №103 „Патиланско царство“ 
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