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ЗАПОВЕД525/ 23. 05. 2022 г.

На основание. на основание - чл. 258, ал.1, чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и

училищното образование във връзка с чл. 19 от Наредба Хо 5 от 03. 06. 2016 г. за предучилищното
образование и чл. 6, от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности в

общинските детски градини на територията на Столична община, приети с Решение М135 по Протокол
Ле30 от 06. 04. 201 7г. в сила от 06. 04. 2017 г., изм. и доп. с Решение Хе 795 по Протокол Хо 45 от 21.12.
2017 г., Решение Ле 166 по Протокол Л13 от 14. 05. 2020 г. на Столичен общински съвет, Решение по

протокол Хе 5 на Педагогическия съвет от 21. 03. 2022 г. и обявен конкурс по документи за избор на

изпълнител на допълнителна образователна дейност, извън основните форми на педагогическо
взаимодействие за срок от 3 /три/ години, считано от началото на учебната 2022/2023 година:

НАРЕЖДАМ

Комисиявсъстав:Председател: адвокат.
Членове: 1 - о ст. с лчацтулентски, СО

2.1 сипазаамулиее -»ь ДГ Хе79

З.К ауч ра олей"

4.Е --м

Да се събере на 26. 05. 2022 г. в учителската стая на ДГ Хе79 „Слънчице” от 11. 00 часа за да

отвори пликовете на кандидатите за осъществяване на допълнителни образователни дейности, извън

основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ Хе 79 „Слънчице“.
При отваряне на пликовете имат право да присъстват всички кандидати за съответната ДОД

или упълномощени от тях лица. Всички документи, които се намират в плик „А“ и в плик „Б“ се

подписват на всяка страница от двама членове на комисията. Всеки кандидат, който желае да присъства

на отварянето на пликовете може да подписва документите на другите кандидати.

Останалата част от работата на комисията протичав закрити заседания, съгласно изискванията

на обявения конкурс.
За настоящата Заповед да бъдат информирани заинтересованите лица.

Запознати: адвс :- а. нА Е.
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