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ЗАПОВЕД Ж571/ 10. 06. 2022г.

<8
ОТНОСНО : Утвърждаване на резултатите от проведен конкурс по документи за избор на
изпълнител за провеждане на Допълнителна образователна дейност (ДОД) в ДГ Хе79 „Слънчице“
-ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА определяне на спечелил конкурса кандидат

ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 258, ал. | ичл. 259, ал. 1, от ЗПУО, чл. 18, ал. | от Правилата
за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на
територията на Столична община, Протокол Хе 5 от 26. 05. 2022 г. от работата на Комисията по
разглеждане, оценяване и класиране на предложенията за избор на фирма/ физическо лице за
Хо 79
провеждане на ДОД ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА, входиран в деловодството ДГ
„Слънчице“ с Хо 1545 от 25. 05. 2022 г. по обява за провеждане на конкурс по документи на
Директора на ДГ Хе 79 „Слънчице“ изх. Хо 369/ 28.04.2022 г.

с

1

УТВЪРЖДАВАМ:

Класиране на кандидата за провеждане на допълнителна образователна дейност
ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА както следва:

Първо място: Предложение с вх.

Хе.

1545/ 25. 05. 2022 г. от ДСК „ПУМПАЛ“

с оценка 95

точки.
П.

ОПРЕДЕЛЯМ:

за

спечелил конкурса за избор на изпълнител за
Участникът ДСК „ПУМПАЛ“
ХУДОЖЕСТВЕНА
провеждане на Допълнителна образователна дейност
Хе
79
„Слънчице“
ГИМНАСТИКА в ДГ

Ш.

ТУ.

М.

на комисията в проведения
Препис от настоящата заповед, заедно с протокола от работата
за сведение, като това стане лично срещу
конкурс, да се връчи на участника в конкурса
подпис или с препоръчано писмо с обратна разписка.
на ДГ Хе79 „Слънчице“
Настоящата заповед да се публикува на интернет-страницата
Закона
защита на личните данни.
мулн.ода19.пе! при съобразяване с изискванията

-

на

за

-

ще бъде сключен след изтичането на
Договорът с класирания на първо място кандидат
т.6
процесуалния кодекс и чл.259, (2),
срока за обжалване по реда на Административно
предучилищно и училищно образование.
от Закона

за

Настоящата запо!

и за
оведе до знание на заинтересованите лица за сведение

