
 

 

 

З А П О В Е Д №РД-09-202/28.03.2019г. 

ОТНОСНО: Обявяване на резултатите от проведен конкурс по документи за избор 

на кандидати за провеждане на Допълнителни образователни дейности (ДОД) - 

английски език, български народни песни и танци, латиноамерикански танци, 

балет, приложно-декоративни дейности, футбол и подвижни игри, шахмат, 

философия за деца, логопедична терапия  и определяне на спечелилите конкурса 

кандидати 

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО , чл.18 (1), (2) от Правила за осъществяване на 

допълнителни образователни дейности (ДОД) в общинските детски градини на територията 

на Столична община, приети с Решение №135 по Протокол №30/06.04.2017г. на Столичен 

общински съвет, Решение №795 от 21.12.2017г. на СОС за приемане на  Правила за 

изменение и допълнение на Правила за осъществяване на допълнителни образователни 

дейности (ДОД) в общинските детски градини на територията на Столична община – приети 

с Решение №135 по Протокол №30/06.04.2017г., обява за провеждане на конкурс по 

документи за ДОД в ДГ №12 „Лилия“, както и обява за удължаване на срока  за провеждане 

на конкурс по документи за ДОД в ДГ №12 „Лилия“, публикувани на сайта на Столична 

община и на сайта на детската градина и 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. с вх.№  346 от 22.03.2019г. 

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М 

  Класирането на следните кандидати за провеждане на допълнителни образователни 

дейности за срок от три учебни години, считано от 01.10.2019г: 

1. За ДОД „Английски език“: 

№ 

по 

ред 

Кандидат, вх.№ по оферта Присъдени 

общ брой 

точки 

На кое място е 

класиран 

забележка 

1. „Ленгуич юзер“ ЕООД  

вх. № 321 от 07.03.2019г. 

100 Първо място Спечелил конкурса 

 



 

2.  За ДОД „Български народни песни и танци: 

№ 

по 

ред 

Кандидат, вх.№ по оферта Присъдени 

общ брой 

точки 

На кое място е 

класиран 

забележка 

1. „БГ Денс Димитрови“ 

ЕООД,  вх. N: 322 от 

08.03.2019г. 

98 Първо място Спечелил конкурса 

2. Сдружение „ Том и 

Джери“,  вх. N: 326 от 

08.03.2019г. 

91 Второ място  

3. Сдружение „ Емоушън 

Денсинг Скуул“,  вх . вх. 

N: 336 от 15.03.2019г. 

74 Трето място  

 

3. За ДОД „Латиноамерикански танци“: 

№ 

по 

ред 

Кандидат, вх.№ по 

оферта 

Присъдени 

общ брой 

точки 

На кое място е 

класиран 

забележка 

1. КСТ „ Танцувай с мен“, 

вх. N:323 от 08.03.2019г. 

96.6 Първо място Спечелил конкурса 

2. Сдружение „Емоушън 

Денсинг Скуул“, вх. 

N:337 от 15.03.2019г. 

69 Второ място  

 

4. За ДОД „Балет“: 

№ 

по 

ред 

Кандидат, вх.№ по оферта Присъдени 

общ брой 

точки 

На кое място е 

класиран 

забележка 

1. “Класик М“ ЕООД, 

 вх.№ 320 от 07.03.2019г. 

100 Първо място Спечелил конкурса 

2. „Флореза денс студио“ 

ООД,  вх.№ 335 от 

15.03.2019г. 

69 Второ място  

 

5. За ДОД „Приложно-декоративни дейности“: 

№ 

по 

ред 

Кандидат, вх.№ по оферта Присъдени 

общ брой 

точки 

На кое място е 

класиран 

забележка 

1. „АБ – АРТ“ ЕООД, 

 вх.№ 324 от 08.03.2019г. 

96.6 Първо място Спечелил конкурса 

2. Сдружение „ Том и Джери“, 

вх. N: 327 от 08.03.2019г. 

83 Второ място  



 

6. За ДОД „Футбол и подвижни игри“: 

№ 

по 

ред 

Кандидат, вх.№ по оферта Присъдени 

общ брой 

точки 

На кое място е 

класиран 

Забележка 

1. ДФК „Тигрите - 2004“ 

ЕООД,  вх.№ 

325/08.03.2019г. 

89.4 Първо място Спечелил конкурса 

2. Сдружение „ДФК Том и 

Джери“, вх.№ 

328/08.03.2019г. 

83 Второ място  

3. ДФК „Шампион“,  вх. 

N:334 от 15.03.2019г. 

82.11 Трето място  

 

7. За ДОД „Философия с деца“ 

8.  

№ 

по 

ред 

Кандидат, вх.№ по оферта Присъдени 

общ брой 

точки 

На кое място е 

класиран 

Забележка 

1. „ОнтоИдея“ ЕООД, 

вх.№ 331 от 14.03.2019г. 

85 Първо място Спечелил конкурса 

 

9. За ДОД „Логопедична терапия“: 

№ 

по 

ред 

Кандидат, вх.№ по оферта Присъдени 

общ брой 

точки 

На кое място е 

класиран 

Забележка 

1. „Амалтея“ ЕООД,  

вх.№ 330 от 12.03.2019г. 

83 Първо място Спечелил конкурса 

 

 

10. Настоящата заповед, заедно с протокола от проведения конкурс, да се връчи на 

всички участници в конкурса – за сведение, като се връчи лично срещу подпис или с 

препоръчано писмо с обратна разписка. 

 

11. Настоящата заповед, заедно с протокола от работата на комисията да се обявят на 

интернет-страницата на ДГ №12 „Лилия“ – www.dglilia.com 

 

12. Договорите с класираните на първо място кандидати ще бъдат сключени след 

изтичането на срока за обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс 

и чл.259, (2), т.6 от Закона за предучилищно и училищно образование. 

 

 

http://www.dglilia.com/


13. В случай на обжалване след 01.10.2019г. съответната ДОД да се изпълнява от 

фирмата, класирана на първо място. 

 

 Настоящата заповед да се доведе до знание на заинтересованите лица за сведение и 

за изпълнение. 

 

 

ДИРЕКТОР: 

  (Юлия Георгиева) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


