и
ДЕТСКА ГРАДИНА 79 "СЛЪНЧИЦЕ”
София, п.к. 1700 р-н "Студентски"
ЖК “Студентски град“, ул. „Джон Ленън” Ме10

тел: 02/868-21-49 и тел. 02/868-13-12;
Директор: Елеонора Стоименова
Е-та!: да79бабуЬа
Уеб сайт: о9279.пе!

ЗАПОВЕД

Хе 572/ 10. 06.

2022г.

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

-

ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 258, ал. | ичл. 259, ал. 1, от ЗПУО, чл. 18, ал. 1 от Правилата
за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на
Хе 6 от 26. 05. 2022 г. от работата на Комисията по
територията на Столична община, Протокол
за
разглеждане, оценяване и класиране на предложенията за избор на фирма/ физическо лице Хо
Ж
„Слънчице“
ДГ
в
провеждане на ДОД НАРОДНИ ТАНЦИ, входиран деловодството
ДГю 79
1549 от 25. 05. 2022 г. по обява за провеждане на конкурс по документи на Директора

79

„Слънчице“

1

с изх.

Хе

369/

28.04.2022 г.

на

с

<4УТВЪРЖДАВАМ:

НАРОДНИ
Класиране на кандидата за провеждане на допълнителна образователна дейност
ТАНЦИ както следва:
Първо място: Предложение

100

точки.

П.

с

вх. Ж 1549/ 25. 05. 2022 г. от КСТ „Танцувай с мен“ с оценка

ОПРЕДЕЛЯМ:

на изпълнител за
Участникът КСТ „Танцувай с мен“ за спечелил конкурса за избор
в ДГ Ж79
ТАНЦИ
дейност НАРОДНИ
провеждане на Допълнителна образователна
„Слънчице“

ш.

ТУ.

У.

-

на комисията в проведения

от работата
Препис от настоящата заповед, заедно с протокола
сведение, като това стане лично срещу
за
конкурса
конкурс, да се връчи на участника
обратна разписка.
подпис или с препоръчано писмо

в

с

79

„Слънчице“
на ДГ
Настоящата заповед да се публикува на интернет-страницата
Закона за защита на личните данни.
туули.ой279.пе! при съобразяване с изискванията на

-

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

и

Настоящата заповед
изпълнение.
Директор ДГ
ШЖлеонора С

да се доведе до знание на заинтересованите лица

за сведение и за

