
    ДЕТСКА ГРАДИНА  № 21 „ЕЖКО-БЕЖКО” 

СО, р-н “Искър”, e-mail:  cdg_21@abv.bg 

Сграда 1: с. Бусманци, ул. „Крива ливада” № 11, тел:   0878 907 835 

               Сграда 2: „Дружба 1“ ул. „5016“ №3, тел. 02/9791696 

 

 

ЗАПОВЕД 

 

№ 98/28.09.2022  г. 
 

       На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, 
във връзка с разпоредбите на чл.18 от ПРАВИЛА за осъществяване на допълнителни 
образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична 
община (приети с Решение № 135 по Протокол № 30 от 6.04.2017 г., в сила от 6.04.2017 
г., изм. и доп. - Решение № 795 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г., Решение № 166 по 
Протокол № 13 от 14.05.2020г.)  и резултатите от работата на комисия назначена със 
заповед №525/14.09.2022г. на  Милена Господинова, директор на  21 ДГ „Ежко Бежко“  
със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите  оферти за участие  в конкурс по 
документи за избор на изпълнител  за предоставяне на  допълнителна образователна 
дейност за децата на 21 ДГ „Ежко Бежко“ с предмет: „ПОДВИЖНИ ИГРИ С ТОПКА“, 

обективирани в протокол с входящ. №Д-464/28.09.22г. по описа на ДГ „Ежко Бежко“ , 
утвърден на  28.09.2022г.  

I. РЕШИХ :  

 

 

1.На основание разпоредбата на чл.18 от Правилата за осъществяване на допълнителни 
образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична 
община и проведена конкурсната процедура  по документи за избор на изпълнител за 
осъществяване на  допълнителна образователна дейност с предмет „ПОДВИЖНИ ИГРИ 
С ТОПКА“ на основание обява за провеждане на конкурс с изх. № Д-106/08.09.2022г. 
определям  за  спечелил конкурса кандидат: ФК „Национал“. 

 

2. Обявявам следното класиране: 
 

На първо място: ФК „Национал“ , получил 100.00т. 

На второ място: ДФК „Лъвчета“, получил 96,67 т. 

На трето място: Сдружение баскетболен клуб -  Детска академия „Усмихнат 
баскет“ , получил  74,5 точки 

 

отстранени участници: 

няма  

3. На основание разпоредбата на чл.18. предложение трето от Правилата за 
осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини 



на територията на Столична община  и чл.60 от Административно процесуалния кодекс 
допускам предварително изпълнение на настоящата заповед.  
мотиви за допускане на предварително изпълнение: Предварителното изпълнение на 
настоящата заповед се допуска за да се защити обществения интерес и да се обезпечи 
възможността за нормално обучение и възможност за участие в допълнителни спортни 
занимания за децата посещаващи ДГ № 21 „Ежко Бежко“, тъй като за децата на възраст 
от 3 до 6 годишна възраст е от изключителна важност да спортуват и да развиват и 
укрепват физиката си. 
При недопускане на предварителното изпълнение на настоящата заповед и /или при 
отлагане на изпълнението й ще настъпи значима и трудно преодолима вреда за децата 
посещаващи детската градина, тъй като същите ще бъдат лишени от възможността да се 
възползват от  допълнителна образователна дейност „Подвижни игри с топка“ , т. е. няма 
да имат възможност да се възползват от услугата от началото на учебната 2022/2023г. 
Същевременно поради естеството на услугата предоставянето  й за минал период е 
обективно невъзможно.  Ето защо в случая предварителното изпълнение се налага за да 
бъдат защитени важни обществени интереси и поради това, че от закъснението на 
изпълнението на настоящата заповед ще настъпи значителна обществена вреда.  
 

II.ОПРЕДЕЛЯМ :  

 

1. Договор за осъщестяване на допълнителна образователна дейност с предмет 
„Подвижни игри с топка“ да бъде сключен с участника определен за изпълнител „ФК 
„Национал“ на 03.10.2022г. за срок от две учебни години. 
 

2.Протокола  от работата на комисията и настоящата заповед  да се обявяват на интернет-

страницата на детската градина при съблюдаване на изискванията за защита на личните 
данни. 
3. Протокола  от работата на комисията и настоящата заповед   да се  връчват  с 
препоръчано писмо с обратна разписка  или лично чрез подпис на всички участници, при 

съблюдаване на изискванията за защита на личните данни. 
 

Контрол по изпъление на заповедта ще упражнявам лично. 
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс и 
разпоредбите на чл.259, ал.2, т.6 от Закона за предучилищното и училищното 
образование. 

                              

28.9.2022 г.

X М.Господинова

Подписано от: Milena Georgieva Gospodinova  
 

Директор:………………………….. 
 

/М.  Господинова/ 

 


