
                                                                                

 

 

ПРОТОКОЛ 

за разглеждане на постъпилите оферти за осъществяване на допълнителни                                                           

образователни дейности в ДГ №12 „Лилия“ за период от 3 учебни години – 2019/2020, 

2020/2021 и 2021/2022г. 

   

             На 18.03.2019г.  в ДГ №12 „ Лилия” гр. София във връзка с провеждане на конкурс по 
реда на Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските 
детски градини на територията на Столична община, приети с Решение №135 по Протокол 
№ 30 от 06.04.2017г., в сила от 06.04.2017г.,изм. и доп. – Решение № 795 по Протокол № 45 
от 21.12.2017г. и   на основание Заповед № РД- 09-193/15.03.2019 г. на директора на ДГ №12 
„Лилия“ се проведе заседание на комисия в състав:  
 

         Председател:  
     Мария Шонева – главен учител в  ДГ №12 „ Лилия”  
 

         Членове:  
1. Ани Тодорова – началник сектор „Образование, култура и социални дейности“ при 

район „Студентски“, 
2. Георги Владов - председател на Обществения съвет при ДГ №12 „Лилия”, 
3. Тодор Събчев - председател на Родителското сдружение към ДГ №12 „Лилия“ – „За 

нашите деца - с обич“, 
4. Марийка Димитрова – счетоводител в ДГ №12 „Лилия“ 

 

със задача - на 18.03.2019г. в 13.00ч. да разгледа и оцени предложенията, постъпили в 
посочения срок за участие в конкурса за избор на изпълнители на допълнителни образователни 
дейности в ДГ №12 „Лилия”. 
             На отварянето на офертите присъстваха представители на следните фирми:  

 

1. ДФК „Тигрите - 2004“ ЕООД, 
2. Сдружение „ДФК Том и Джери“, 
3. „ БГ Денс Димитрови“ ЕООД, 
4. „АБ – АРТ“ ЕООД, 
5. “Класик М“ ЕООД, 
6. „Флореза денс студио“ ООД. 
 



            Г – жа М. Димитрова внесе пликовете с постъпилите оферти – 15 на брой. Пликовете на 
кандидатите са подадени в срок, в цялост и запечатани. Пристъпи се към отваряне на големите 
пликове по реда на тяхното постъпване и входиране в деловодството на ДГ №12 „Лилия“.  
            Работата на комисията в този първи етап беше прекъсната за близо половин час от 
представителя на Сдружение „ДФК Том и Джери“ г-н Мартин Йорданов, който влезе в спор с 
комисията  във връзка с чл.12, ал.  2 от Правилата за осъществяване на ДОД в общинските 
детски градини на територията на Столична община, който настояваше да подпише офертите 
на останалите кандидати и то в средата на страницата, след като се е запознал с нейното 
съдържание. Това му беше отказано от председателя на комисията - г- жа Шонева и 
аргументирано юридически от действащия адвокат г-н Г. Владов, член на комисията. Господин  
М. Йорданов не прие тези аргументи, не пожела да посочи мотивите за своето искане, но извади 
ксерокопие от отговор на негово запитване във връзка с горепосочения член от Правилата до 
Столична община, в което му разрешават да подписва документите на другите кандидати. С 
цел да се въдвори ред и да продължи работата на комисията г – жа М. Шонева разреши на г – н 
М. Йорданов да подпише офертите на другите кандидати, но без да разгръща изцяло страниците 
и само на полето под текста като прецени, че това няма да е във вреда на останалите участници.   

                Установи се, че всички кандидати имат налични пликове А и Б /Оферта/. Пликовете 
бяха отворени по реда на входящите номера, подписани от двама от членовете на комисията и 
от съответното лице – кандидат, съгласно чл.12, ал.2 от Правилата за осъществяване на 
допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на 
Столична община. Освен своите, г-н М. Йорданов подписа  и документите на конкурентите си 
за ДОД „Футбол и подвижни игри“ и за ДОД „Приложно-декоративни дейности“, като 

съответните представители на посочените фирми също подписаха неговите оферти. 

               Комисията установи, че за участие в открития подбор до крайния срок, посочен в 
обявлението, в администрацията на детското заведение са постъпили следните оферти:  

             Английски език:   

1.„Ленгуич юзер“ ЕООД вх.№ 321 от 07.03.2019г. 
           Български народни  песни и танци:  
1. „БГ Денс Димитрови“ ЕООД вх. N: 322 от 08.03.2019г.  
2. Сдружение „ Том и Джери“ вх. N: 326 от 08.03.2019г.  
3. Сдружение „ Емоушън Денсинг Скуул“ вх . вх. N: 336 от 15.03.2019г. 
           Латиноамерикански танци:   
1. КСТ „ Танцувай с мен“ вх. N:323 от 08.03.2019г.  
2. Сдружение „ Емоушън Денсинг Скуул“ вх. N:337 от 15.03.2019г.  
         Балет: 
1.“Класик М“ ЕООД вх.№ 320 от 07.03.2019г.  

2. „Флореза денс студио“ ООД вх.№ 335 от 15.03.2019г. 
        Приложно – декоративни дейности:  

1. „АБ – АРТ“ ЕООД вх.№ 324 от 08.03.2019г. 
2. Сдружение „ Том и Джери“ вх. N: 327 от 08.03.2019г. 
        Футбол и подвижни игри:  

1. ДФК „Тигрите - 2004“ ЕООД – вх.№ 325/08.03.2019г.  
2. Сдружение „ДФК Том и Джери“ вх.№ 328/08.03.2019г.  
3. ДФК „Шампион“ вх. N:334 от 15.03.2019г.  
           Шахмат:  

Не са постъпили оферти, поради което процедурата за ДОД шахмат е прекратена. 

          Философия с деца: 
1. „Онто Идея“ ЕООД вх.№ 331 от 14.03.2019г. 



         Логопедична терапия:  

1.„ Амалтея“ ЕООД вх.№ 330 от 12.03.2019г. 
 

         След отварянето на офертите присъстващите кандидати напуснаха помещението и 
комисията пристъпи към оценка на офертите в закрито заседание. 
         Всички участници бяха допуснати в конкурса, тъй като документите им отговаряха на 
изискванията за съдържание на плик А, съгласно чл.10, ал. 1-7 от Правилата.  

         Според критериите за оценка на офертите в плик Б, посочени в чл.10, ал.8 и чл.11 от 
Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски 
градини на територията на Столична община, комисията извърши следната оценка и 
класиране:  
 

        Английски език: 
I място - „Ленгуич юзер“ ЕООД със следния резултат: 
Чл.11, ал.1, т.б, в - Степен на квалификация на преподавателите – 25т. 
Чл.11, ал.2, т.в - Професионален опит на преподавателите - 25т. 
Чл.11, ал.3, т.а - Ясно формулирани цели на програмата и връзка със съдържанието на 
образователното направление - 7т. 
Чл.11, ал.3, т.б – Постижими очаквани резултати за съответната възрастова група – 7т.                                                                                                      
Чл.11, ал.3, т.в – Осигурени учебни ресурси за обучение по програмата – 6т. 
Чл.11, ал.4 - Цена на ДОД и продължителност на едно занятие според възрастта на детето – 20т.                                                           
Чл.11, ал.6 – Социална отговорност - 10т. 
Общ брой точки: 100 

Забележка: Единствен кандидат. Предоставената офертата удовлетворява изискванията 
на нормативната уредба за предучилищно образование и на ДГ №12 „Лилия“.  
 

               Български народни песни и танци: 
I място - „БГ Денс Димитрови“ ЕООД 

Чл.11, ал.1, т.б,в - Степен на квалификация на преподавателите – 25т. 
Чл.11, ал.2, т.в - Професионален опит на преподавателите - 25т. 
Чл.11, ал.3, т.а - Ясно формулирани цели на програмата и връзка със съдържанието на 
образователното направление - 7т. 
Чл.11, ал.3, т.б – Постижими очаквани резултати за съответната възрастова група – 7т.                                                                                      
Чл.11, ал.3, т.в – Осигурени уч. ресурси за обучение по програмата – 6т. 
Чл.11, ал.4 - Цена на ДОД и продължителност на едно занятие според възрастта на детето – 18т.                                                    
Чл.11, ал.6 – Социална отговорност - 10т. 
Общ брой точки: 98 

Забележка:  Предоставената офертата удовлетворява изискванията на нормативната 
уредба за предучилищно образование и на ДГ №12 „Лилия“. 
II място -  Сдружение „ Том и Джери“  

Чл.11, ал.1, т.б,в - Степен на квалификация на преподавателите – 25т. 
Чл.11, ал.2, т.в - Професионален опит на преподавателите - 25т. 
Чл.11, ал.3, т.а - Ясно формулирани цели на програмата и връзка със съдържанието на 
образователното направление - 4т. 
Чл.11, ал.3, т.б – Постижими очаквани резултати за съответната възрастова група – 7т.                                                             
Чл.11, ал.3, т.в – Осигурени уч. ресурси за обучение по програмата   - 0т. 
Чл.11, ал.4 - Цена на ДОД и продължителност на едно занятие според възрастта на детето – 20т.                                                                                                                             
Чл.11, ал.6 – Социална отговорност - 10т. 



Общ брой точки: 91 

Забележка: Времетраенето на занятието не съответства на изискванията на Наредба 
№5/2016г. Кандидатът посочва занятия за І и ІІ гр. от 30-35 мин.,а за ІІІ и ІV гр. 35-40мин. 
Използва неточна терминология, което сочи непознаване и несъответствие с изискванията 
на ДОС. 

III място -  Сдружение „ Емоушън Денсинг Скуул“  

Чл.11, ал.1, т.б,в - Степен на квалификация на преподавателите – 10т. 
Чл.11, ал.2, т.в - Професионален опит на преподавателите - 25т. 
Чл.11, ал.3, т.а - Ясно формулирани цели на програмата и връзка със съдържанието на 

образователното направление - 7т. 
Чл.11, ал.3, т.б – Постижими очаквани резултати за съответната възрастова група – 4т.                                                                 
Чл.11, ал.3, т.в – Осигурени уч. ресурси за обучение по програмата - 0т. 
Чл.11, ал.4 - Цена на ДОД и продължителност на едно занятие според възрастта на детето – 18т.                                                                              
Чл.11, ал.6 – Социална отговорност - 10т. 
Общ брой точки: 74 

Забележка:  Кандидатът посочва продължителност на заниманията за І и ІІ възрастови 

групи, несъответстваща на изискванията на Наредба №5/2016г., а именно – 30 мин.  
         

              Латиноамерикански танци:   
I място - КСТ „ Танцувай с мен“  

Чл.11, ал.1, т.б,в - Степен на квалификация на преподавателите – 25т. 
Чл.11, ал.2, т.в - Професионален опит на преподавателите - 25т. 
Чл.11, ал.3, т.а - Ясно формулирани цели на програмата и връзка със съдържанието на 
образователното направление - 7т. 
Чл.11, ал.3, т.б – Постижими очаквани резултати за съответната възрастова група – 7т.                                                                 
Чл.11, ал.3 ,т.в – Осигурени уч. ресурси за обучение по програмата - 6т. 
Чл.11, ал.4 - Цена на ДОД и продължителност на едно занятие според възрастта на детето – 16,6                                                                             

Чл.11, ал.6 – Социална отговорност - 10т. 
Общ брой точки: 96,6 

Забележка:  Предоставената офертата удовлетворява изискванията на нормативната 
уредба за предучилищно образование и на ДГ №12 „Лилия“.         
II място - Сдружение „ Емоушън Денсинг Скуул“ 

Чл.11, ал.1, т.б,в - Степен на квалификация на преподавателите – 10т. 
Чл.11, ал.2, т.в - Професионален опит на преподавателите - 25т. 
Чл.11, ал.3, т.а - Ясно формулирани цели на програмата и връзка със съдържанието на 

образователното направление - 4т. 
Чл.11, ал.3, т.б – Постижими очаквани резултати за съответната възрастова група – 0т.                                                         
Чл.11, ал.3, т.в – Осигурени уч. ресурси за обучение по програмата   - 0т. 
Чл.11, ал.4 - Цена на ДОД и продължителност на едно занятие според възрастта на детето – 20т.                                                   
Чл.11, ал.6 – Социална отговорност - 10т. 
Общ брой точки: 69  

Забележка: : Времетраенето на занятието не съответства на изискванията на Наредба 
№5/2016г. Кандидатът посочва занятия с продължителност 30-40мин. За всички възрастови 
групи. Целта в Програмата му е копирана от офертата на същия кандидат за ДОД Български 
народни песни и танци и не съответства на конкретната ДОД, за която е подадена. 
 

                Балет: 
 I място -“Класик М“ ЕООД 

Чл.11, ал.1, т.б,в - Степен на квалификация на преподавателите – 25т. 
Чл.11, ал.2, т.в - Професионален опит на преподавателите - 25т. 



Чл.11, ал.3, т.а - Ясно формулирани цели на програмата и връзка със съдържанието на 

образователното направление - 7т. 
Чл.11, ал.3, т.б – Постижими очаквани резултати за съответната възрастова група – 7т.                                                                 
Чл.11, ал.3, т.в – Осигурени уч. ресурси за обучение по програмата - 6т. 
Чл.11, ал.4 - Цена на ДОД и продължителност на едно занятие според възрастта на детето – 20т.                                                                                        
Чл.11, ал.6 – Социална отговорност - 10т. 
Общ брой точки: 100 

Забележка: Максимален брой точки. Предоставената офертата удовлетворява 
изискванията на нормативната уредба за предучилищно образование и на ДГ №12 „Лилия“.  
II място - „Флореза денс студио“ ООД 

Чл.11, ал.1, т.б,в - Степен на квалификация на преподавателите – 20т. 
Чл.11, ал.2, т.в - Професионален опит на преподавателите - 10т. 
Чл.11, ал.3, т.а - Ясно формулирани цели на програмата и връзка със съдържанието на 

образователното направление - 7т. 
Чл.11, ал.3, т.б – Постижими очаквани резултати за съответната възрастова група – 7т.                                                         
Чл.11, ал.3, т.в – Осигурени уч. ресурси за обучение по програмата  - 0т. 
Чл.11, ал.4 - Цена на ДОД и продължителност на едно занятие според възрастта на детето – 15т.                                                                             
Чл.11, ал.6 – Социална отговорност -   0т. 
Общ брой точки: 69  

Забележка: По – ниска квалификация на преподавателите. Не посочва уч. ресурси за 
осъществяване на обучението по програмата. Няма посочена социална отговорност. Висока 
цена на едно занятие за дейността.   
  

             Приложно – декоративни дейности:  

I място -  „АБ – АРТ“ ЕООД 

Чл.11, ал.1, т.б,в - Степен на квалификация на преподавателите – 25т. 
Чл.11, ал.2, т.в - Професионален опит на преподавателите - 25т. 
Чл.11, ал.3, т.а - Ясно формулирани цели на програмата и връзка със съдържанието на 
образователното направление - 7т. 
Чл.11, ал.3, т.б – Постижими очаквани резултати за съответната възрастова група – 7т.                                                                                                
Чл.11, ал.3, т.в – Осигурени уч. ресурси за обучение по програмата - 6т. 
Чл.11, ал.4 - Цена на ДОД и продължителност на едно занятие според възрастта на детето-16,6т.                                                            
Чл.11, ал.6 – Социална отговорност - 10т. 
Общ брой точки: 96,6  

Забележка: Оферта на  много високо професионално ниво. Кандидатът е разработил 
специална програма за обучение на деца със СОП по ДОД, за която кандидатства.         
II място - Сдружение „ Том и Джери“ 

Чл.11, ал.1, т.б,в - Степен на квалификация на преподавателите – 25т. 
Чл.11, ал.2, т.в - Професионален опит на преподавателите - 25т. 
Чл.11, ал.3, т.а - Ясно формулирани цели на програмата и връзка със съдържанието на 
образователното направление - 0т. 
Чл.11, ал.3 ,т.б – Постижими очаквани резултати за съответната възрастова група – 0т.                                                                                       
Чл.11, ал.3, т.в – Осигурени уч. ресурси за обучение по програмата - 3т. 
Чл.11, ал.4 - Цена на ДОД и продължителност на едно занятие според възрастта на детето – 20т.                                                            
Чл.11, ал.6 – Социална отговорност  - 10т. 
Общ брой точки: 83  

Забележка: В Програмата за обучение на кандидата няма ясно формулирани цели, няма 
посочени очаквани резултати, не е посочено от кого се осигуряват необходимите материали 
за работа на децата по ДОД. 

 



             Футбол и подвижни игри:        
I място - ДФК „Тигрите - 2004“ ЕООД  

Чл.11, ал.1, т.б,в - Степен на квалификация на преподавателите – 25т. 
Чл.11, ал.2, т.в - Професионален опит на преподавателите - 25т. 
Чл.11, ал.3 т.а - Ясно формулирани цели на програмата и връзка със съдържанието на 
образователното направление - 7т. 
Чл.11, ал.3, т.б – Постижими очаквани резултати за съответната възрастова група – 7т.                                                                                         
Чл.11, ал.3, т.в – Осигурени уч. ресурси за обучение по програмата - 6т. 
Чл.11, ал.4 - Цена на ДОД и продължителност на едно занятие според възрастта на детето– 9,4т.                                                              
Чл.11, ал.6 – Социална отговорност - 10т. 
Общ брой точки: 89,4  

Забележка: Представената програма за обучение на децата е структурирана по възрастови 
периоди на детското развитие. Формулираната основна цел е адекватна на общите цели на 
предучилищното образование с акцент върху взаимовръзката всестранно развитие – 

подвижна игра. Задачите визират създаване на социална основа за трениращите футбол 
деца, която ще способства за устойчиво развитие на мотиви за спортуване през останалата 
част от живота. Предложената методика кореспондира с текстовете на ядрата на ОН 
Физическа култура на ДОС. Посочените уч. ресурси за осъществяване на обучението 
отговарят на изискванията за пълноценни тренировки по футбол и провеждане на подвижни 
игри в предучилищна възраст. В офертата се предлага балансирано прилагане на подвижни и 
спортно – подготвителни игри като елемент на тренировъчната дейност. Времето, 
предвидено за всяка тренировка, съответства на нормите, посочени в Наредба №5/2016г. на 
МОН за Предучилищно образование.         
       II място -  Сдружение „ДФК Том и Джери“ 

Чл.11, ал.1, т.б,в - Степен на квалификация на преподавателите – 25т. 
Чл.11, ал.2, т.в - Професионален опит на преподавателите - 25т. 
Чл.11, ал.3, т.а - Ясно формулирани цели на програмата и връзка със съдържанието на 
образователното направление - 0т. 
Чл.11, ал.3, т.б – Постижими очаквани резултати за съответната възрастова група – 0т.                                                                                                   
Чл.11, ал.3, т.в – Осигурени уч. ресурси за обучение по - 6т. 
Чл.11, ал.4 - Цена на ДОД и продължителност на едно занятие според възрастта на детето – 20т.                                                          
Чл.11, ал.6 – Социална отговорност - 10т. 
Общ брой точки: 83  

Забележка: В предложената от кандидата Програма за обучение на децата по ДОД има 
записани цели с неясна формулировка и очаквани резултати, несъответстващи на  
изискванията на Наредба №5/2016г. на МОН и посочения в нея ДОС по ОН Физическа култура. 
Продължителността на занятията, посочена в Програмата не отговаря на изискванията на 
чл.25 от Наредба №5/2016г. на МОН. Кандидатът демонстрира непознаване на законовата и 
подзаконовата нормативна база за Предучилищно образование. Цената, предложена в 
офертата на Сдружение „ДФК Том и Джери“ за обучение за едно занятие според възрастта 
на детето за Яслена група – 0,10 лв., за І и ІІ гр. – 0,99 лв., както и средната посочена цена за 
дейността – 1,41 лв. са нереалистично ниски и са в ущърб на интересите на детската градина. 
Очевидно е, че с тази цена не се търси достъпност на родителите и техните деца до 
съответната ДОД, а се цели подбиване на пазарната цена на останалите кандидати. 
Комисията е на мнение, че не бива да се толерира подобна нелоялна конкуренция, а трябва да 
се търсят кандидати, чиито Програми за обучение по ДОД ще осигурят на децата 
допълнителна възможност за надграждане на обучението, възпитанието и социализацията 
им в процеса на предучилищното образование в детската градина.        
       III място - ДФК „Шампион“ 

Чл.11, ал.1, т.б,в - Степен на квалификация на преподавателите  – 25т. 



Чл.11, ал.2, т.в - Професионален опит на преподавателите - 25т. 
Чл.11, ал.3, т.а - Ясно формулирани цели на програмата и връзка със съдържанието на 

образователното направление - 0т. 
Чл.11, ал.3, т.б – Постижими очаквани резултати за съответната възрастова група – 0т.                                                                                                
Чл.11, ал.3, т.в – Осигурени уч. ресурси за обучение по програмата - 6т. 
Чл.11, ал.4 - Цена на ДОД и продължителност на едно занятие според възрастта на детето-16,11                                                              

Чл.11, ал.6 – Социална отговорност - 10т. 
Общ брой точки: 82,11  

Забележка: В Програмата за обучение на кандидата няма ясно формулирани цели, няма 
посочени очаквани резултати, посоченото времетраене на занятията не отговаря на 
нормативните изисквания на ДОС за предучилищно образование. В офертата на ДФК 
„Шампион“ е приложена Програма за спортни игри, вместо такава за подвижни игри, 

каквото е наименованието на обявената дейност. Според ДОС за Предучилищно образование 
това са два различни вида игри и следователно офертата на кандидата не съответства 
изцяло на изискванията в обявата на ДГ №12 „Лилия“ за конкурса. 
          

Философия с деца: 
I място - „Онто Идея“ ЕООД 

Чл.11, ал.1, т.б,в - Степен на квалификация на преподавателите – 10т. 
Чл.11, ал.2, т.в - Професионален опит на преподавателите - 25т. 
Чл.11, ал.3, т.а - Ясно формулирани цели на програмата и връзка със съдържанието на 
образователното направление - 7т. 
Чл.11, ал.3, т.б – Постижими очаквани резултати за съответната възрастова група – 7т.                                                                 
Чл.11, ал.3, т.в – Осигурени уч. ресурси за обучение по програмата - 6т. 
Чл.11, ал.4 - Цена на ДОД и продължителност на едно занятие според възрастта на детето – 20т.                                                                 
Чл.11, ал.6 – Социална отговорност - 10т. 
Общ брой точки: 85 

Забележка: Единствен кандидат. Предоставената офертата удовлетворява изискванията 
на нормативната уредба за предучилищно образование и на ДГ №12 „Лилия“.  

      

   Логопедична терапия:  
  I място - „ Амалтея“ ЕООД 

Чл.11, ал.1, т.б,в - Степен на квалификация на преподавателите    – 10т. 
Чл.11, ал.2, т.в - Професионален опит на преподавателите - 25т. 
Чл.11, ал.3, т.а - Ясно формулирани цели на програмата и връзка със съдържанието на 

образователното направление - 7т. 
Чл.11, ал.3, т.б – Постижими очаквани резултати за съответната възрастова група – 7т.                                                                                               
Чл.11, ал.3, т.в – Осигурени уч. ресурси за обучение по програмата - 6т. 
Чл.11, ал.4 - Цена на ДОД и продължителност на едно занятие според възрастта на детето – 20т.                                                                        
Чл.11, ал.6 – Социална отговорност  - 8т. 
Общ брой точки: 83 

Забележка: Единствен кандидат. Предоставената офертата удовлетворява изискванията 
на нормативната уредба за предучилищно образование и на ДГ №12 „Лилия“.  
       
                 На основание чл. 11 от Правилата за осъществяване на допълнителни 
образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община 
за критериите за оценка на офертите, комисията класира  следните фирми :  
1. Английски език  -  „Ленгуич юзер“ ЕООД  

2. Футбол и подвижни игри - ДФК „Тигрите - 2004“ ЕООД 



3. Латиноамерикански танци  -  КСТ „ Танцувай с мен“ 

4. Български народни песни и танци - „ БГ Денс Димитрови“ ЕООД   

5. Балет - “Класик М“ ЕООД 

6. Приложно – декоративни дейности -„АБ – АРТ“ ЕООД 

7. Философия с деца - „ОнтоИдея“ ЕООД 

8. Логопедична терапия - „ Амалтея“ ЕООД 

   

                Комисията предлага на Директора на ДГ № 12 „Лилия”  да сключи договор с 
класираните фирми с най-много точки за допълнителни образователни дейности, считано от 
учебна 2019/2020 год., за срок от 3 учебни години, а имено : 

1. Английски език  -  „Ленгуич юзер“ ЕООД  
2. Футбол и подвижни игри - ДФК „Тигрите - 2004“ ЕООД 

3. Латиноамерикански танци  -  КСТ „ Танцувай с мен“ 

4. Български народни песни и танци - „ БГ Денс Димитрови“ ЕООД   
5. Балет - “Класик М“ ЕООД 

6. Приложно – декоративни дейности -„АБ – АРТ“ ЕООД 

7. Философия с деца - „ОнтоИдея“ ЕООД 

8. Логопедична терапия - „ Амалтея“ ЕООД  
  

                      След приключването на своята работа, членовете на комисията подписаха и 
предадоха на Директора на ДГ №12 „Лилия“ протокола от разглежданите оферти за 
осъществяване на допълнителни  образователни дейности в детската градина.   
 

 ПОДПИСИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:: 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

             Мария Шонева: ………………...… 

 

   ЧЛЕНОВЕ:  

1. Ани Тодорова: ………………… 

 

2. Георги Владов: ………………… 

 

3. Тодор Събчев: ……………….… 

 

          4. Марийка Димитрова: ……………… 

 

  

22.03.2019г.  
гр. София  

  


