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ЗАПОВЕД 803/26.05.2021 

 На основание  чл. 259, ал. 1 от ЗПУО,  във връзка с чл. 18, ал. 1 от Правила за 

осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на 

Столична община (приети с Решение № 136 по Протокол № 30 от 6.04.2017 г., в сила от 

6.04.2017 г., доп. - Решение № 639 по Протокол № 40 от 28.09.2017 г., изм. - Решение № 756 по 

Протокол № 43 от 9.11.2017 г., изм. и доп. - Решение № 118 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г.), 

в съответствие със заповед № 703/20.04.2021 г. на директора на 20. ОУ „Тодор Минков“  и и 

Протокол на комисията от провеждане на конкурс за извънкласни дейности в 20. ОУ „Тодор 

Минков“ с вх. №  1578/26.05.2021 с настоящата:  

УТВЪРЖДАВАМ 

Извършеното класиране на кандидата, подал оферти за участие в конкурса, така,  както е извършено 

от комисията, назначена със Заповед № № 703/20.04.2021 г. на Директора на 20. ОУ „Тодор 

Минков“:  

 А) Лятно училище 

„Ен Джи 19“ ЕООД 

                                                        КОНСТАТИРАМ 

Постъпилите в срок оферти за участие в конкурса (по реда на постъпването им):  

№  Наименование на участника  Вх. № и дата на 

офертата  

Извънкласна 

дейност  

Обособена 

позиция  

1.  „Ен Джи 19“ ЕООД 1485/14.05.2021 Лятно училище Дейности в 

подкрепа на 

обучението  

1) Класирането на кандидатите, подали оферти за участие в конкурса, така,  както е извършено 

от комисията, назначена със Заповед № № 703/20.04.2021 г. на Директора на 20. ОУ „Тодор 

Минков“:  

 А) Лятно училище 

1. „Ен Джи 19“ ЕООД 

ОПРЕДЕЛЯМ 

1.„Ен Джи 19“ ЕООД,   ЕИК 205438862, за предоставяне на Лятно училище за учебната  

2020/2021, 2021/2022 

 

2) По предложение на Комисията назначена със Заповед № № 703/20.04.2021 г. на Директора 

на 20. ОУ „Тодор Минков“ и на основание чл.60 от Административнопроцесуалния кодекс и във 

връзка с чл. 18 от Правила на  Столичен общински съвет за осъществяване на извънкласни дейности 

в общинските училища на територията на Столична община, допускам предварително изпълнение 

тъй като това се налага , за да се създадат условия и възможности за участия на децата в Лятно 

училище с оглед подобряване на физическата им дееспособност и функционалното им състояние 
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след ковид пандемията; ще се формират и развият техните социални качества – умения за 

работа в екип, толерантност, лидерство, дисциплина и увереност. От закъснение на 

изпълнението ще последва значителна или трудно поправима вреда за децата. 

Нареждам копие от настоящата заповед  заверена „вярно с оригинала“ да бъде връчена лично на 

управителя на „Ен Джи 19“ ЕООД. 

Контрол по заповедта ще изпълнявам лично. 

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс и чл.259, ал.2, 

т.6 от Закона за предучилищното и училищното образование. 

Настоящата заповед да се обяви на интернет страницата на училището. 

 

 

 

 

Директор на 20. ОУ „Тодор Минков“ 
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