
 

 

З А П О В Е Д №РД-09-182/06.04.2022г. 

 На основание чл. 258(1), 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, изм. и доп. с Решение №795 от 21.12.2017г. 

по Протокол №45 от 21.12.2017г. на СОС, изм. и доп. с Решение №166 по Протокол №13 от 

14.05.2020г. от Кмета на Столична община и във връзка с Протокол от 04.04.2022г. на 

комисия, назначена от директора на ДГ №12 „Лилия“ за разглеждане на постъпили оферти 

за осъществяване на ДОД „Английски език“ в ДГ №12 „Лилия“ за период от 3 учебни години 

– 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025г.    

 

О П Р Е Д Е Л Я М 

  Класирането на следните кандидати за провеждане на допълнителна образователна 

дейност „Английски език“ за срок от три учебни години, считано от 01.10.2022г., както 

следва: 

 

№ 

по 

ред 

Кандидат, вх.№ по оферта Присъдени 

общ брой 

точки 

На кое място е 

класиран 

забележка 

1. „Алис Академи“ ЕООД, 

вх. № 1006-958 от 

24.03.2022г. 

100 Първо място Спечелил конкурса 

2. „Дариен Скуул 

Академи“ЕООД, вх. № 

1008-960 от 24.03.2022г. 

99,05 Второ място  

3. „Ленгуич Юзер Ню“ 

ЕООД  

вх. № 1019-971 от 

25.03.2022г. 

91,22 Трето място  

 



1. 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. 

 

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

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

 

3. Със спечелилия конкурса участник - „Алис Академи“ ЕООД - да се сключи договор 

за 3/три/ учебни години, считано от 01.10.2022г.  след изтичане на срока за обжалване 

по реда на Административнопроцесуалния кодекс и чл.259, (2), т.6 от Закона за 

предучилищно и училищно образование. 

 

4. В случай на обжалване след 01.10.2022г. 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dglilia.com/


 

 

 

З А П О В Е Д №РД-09-183/06.04.2022г. 

 На основание чл. 258(1), 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, изм. и доп. с Решение №795 от 21.12.2017г. 

по Протокол №45 от 21.12.2017г. на СОС, изм. и доп. с Решение №166 по Протокол №13 от 

14.05.2020г. от Кмета на Столична община и във връзка с Протокол от 04.04.2022г. на 

комисия, назначена от директора на ДГ №12 „Лилия“ за разглеждане на постъпили оферти 

за осъществяване на ДОД „Български народни песни и танци“ в ДГ №12 „Лилия“ за период 

от 3 учебни години – 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025г.    

 

О П Р Е Д Е Л Я М 

  Класирането на следните кандидати за провеждане на допълнителна образователна 

дейност „Български народни песни и танци“ за срок от три учебни години, считано от 

01.10.2022г., както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Кандидат, вх.№ по оферта Присъдени 

общ брой 

точки 

На кое място е 

класиран 

забележка 

1. „БГ Денс Димитрови“ 

ЕООД,  вх. N: 1022-974 от 

25.03.2022г. 

95 Първо място Спечелил конкурса 

2. КСТ „Танцувай с мен“ 

ЕООД с вх. № 1021-973 

от 25.03.2022г. 

90 Второ място  

 

1.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. 

 



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

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

 

3. Със спечелилия конкурса участник - „БГ Денс Димитрови“ ЕООД - да се 

сключи договор за 3/три/ учебни години, считано от 01.10.2022г.  след изтичане 

на срока за обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс и чл.259, 

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

 

4. В случай на обжалване след 01.10.2022г. 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dglilia.com/


 

З А П О В Е Д №РД-09-184/06.04.2022г. 

 На основание чл. 258(1), 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, изм. и доп. с Решение №795 от 21.12.2017г. 

по Протокол №45 от 21.12.2017г. на СОС, изм. и доп. с Решение №166 по Протокол №13 от 

14.05.2020г. от Кмета на Столична община и във връзка с Протокол от 04.04.2022г. на 

комисия, назначена от директора на ДГ №12 „Лилия“ за разглеждане на постъпили оферти 

за осъществяване на ДОД „Латиноамерикански танци“ в ДГ №12 „Лилия“ за период от 3 

учебни години – 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025г.    

 

О П Р Е Д Е Л Я М 

  Класирането на следните кандидати за провеждане на допълнителна образователна 

дейност „Латиноамерикански танци“ за срок от три учебни години, считано от 

01.10.2022г., както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Кандидат, вх.№ по оферта Присъдени 

общ брой 

точки 

На кое място е 

класиран 

забележка 

1. КСТ „ Танцувай с 

мен“ЕООД, вх. N:1020-

971 от 25.03.2022г. 

100 Първо място Спечелил конкурса 

2. ЕТ „РОКО – Росен 

Ковачев“ с вх.№1017-969 

от 25.03.2022г. 

95 Второ място  

3. Сдружение „Емоушън 

Денсинг Скуул“, вх. 

N:1012-964 от 

25.03.2022г. 

93,75 Трето място  

 

1. 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. 



 

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

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

 

3. Със спечелилия конкурса участник - КСТ „ Танцувай с мен“ ЕООД - да се сключи 

договор за 3/три/ учебни години, считано от 01.10.2022г.  след изтичане на срока за 

обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс и чл.259, (2), т.6 от 

Закона за предучилищно и училищно образование. 

 

4. В случай на обжалване след 01.10.2022г. 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dglilia.com/


 

 

 

З А П О В Е Д №РД-09-185/06.04.2022г. 

 На основание чл. 258(1), 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, изм. и доп. с Решение №795 от 21.12.2017г. 

по Протокол №45 от 21.12.2017г. на СОС, изм. и доп. с Решение №166 по Протокол №13 от 

14.05.2020г. от Кмета на Столична община и във връзка с Протокол от 04.04.2022г. на 

комисия, назначена от директора на ДГ №12 „Лилия“ за разглеждане на постъпили оферти 

за осъществяване на ДОД „Балет“ в ДГ №12 „Лилия“ за период от 3 учебни години – 

2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025г.    

 

О П Р Е Д Е Л Я М 

  Класирането на следните кандидати за провеждане на допълнителна образователна 

дейност „Балет“ за срок от три учебни години, считано от 01.10.2022г., както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Кандидат, вх.№ по оферта Присъдени 

общ брой 

точки 

На кое място е 

класиран 

забележка 

1. ТС “Класик М“ ЕООД 100 Първо място Спечелил конкурса 

 

1. 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. 

 

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

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

 

3. Със спечелилия конкурса участник – Танцувално Студио “Класик М“ ЕООД  - да 

се сключи договор за 3/три/ учебни години, считано от 01.10.2022г.  след изтичане на 

http://www.dglilia.com/


срока за обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс и чл.259, (2), 

т.6 от Закона за предучилищно и училищно образование. 

 

4. В случай на обжалване след 01.10.2022г. 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

З А П О В Е Д №РД-09-186/06.04.2022г. 

 На основание чл. 258(1), 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, изм. и доп. с Решение №795 от 21.12.2017г. 

по Протокол №45 от 21.12.2017г. на СОС, изм. и доп. с Решение №166 по Протокол №13 от 

14.05.2020г. от Кмета на Столична община и във връзка с Протокол от 04.04.2022г. на 

комисия, назначена от директора на ДГ №12 „Лилия“ за разглеждане на постъпили оферти 

за осъществяване на ДОД „Визуални изкуства, логопедична диагностика с арт терапия“ в 

ДГ №12 „Лилия“ за период от 3 учебни години – 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025г.    

 

О П Р Е Д Е Л Я М 

  Класирането на следните кандидати за провеждане на допълнителна образователна 

дейност „Визуални изкуства, логопедична диагностика с арт терапия “ за срок от три 

учебни години, считано от 01.10.2022г., както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Кандидат, вх.№ по оферта Присъдени 

общ брой 

точки 

На кое място е 

класиран 

забележка 

1. „АРТ ГЕНЕРАТОР“ 

ЕООД, 

 вх.№ 1011-963 ОТ 

25.03.2022г. 

96,5 Първо място Спечелил конкурса 

2. Академия „ Том и 

Джери“, вх. N: 1009-961 

ОТ 24.03.2022г. 

90 Второ място  

 

1. 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. 



 

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

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

 

3. Със спечелилия конкурса участник – „АРТ ГЕНЕРАТОР“ ЕООД - да се сключи 

договор за 3/три/ учебни години, считано от 01.10.2022г.  след изтичане на срока за 

обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс и чл.259, (2), т.6 от 

Закона за предучилищно и училищно образование. 

 

4. В случай на обжалване след 01.10.2022г. 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dglilia.com/


 

 

 

З А П О В Е Д №РД-09-187/06.04.2022г. 

 На основание чл. 258(1), 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, изм. и доп. с Решение №795 от 21.12.2017г. 

по Протокол №45 от 21.12.2017г. на СОС, изм. и доп. с Решение №166 по Протокол №13 от 

14.05.2020г. от Кмета на Столична община и във връзка с Протокол от 04.04.2022г. на 

комисия, назначена от директора на ДГ №12 „Лилия“ за разглеждане на постъпили оферти 

за осъществяване на ДОД „Футбол с лечебна физкултура“ в ДГ №12 „Лилия“ за период от 

3 учебни години – 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025г.    

 

О П Р Е Д Е Л Я М 

  Класирането на следните кандидати за провеждане на допълнителна образователна 

дейност „Футбол с лечебна физкултура “ за срок от три учебни години, считано от 

01.10.2022г., както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Кандидат, вх.№ по оферта Присъдени 

общ брой 

точки 

На кое място е 

класиран 

забележка 

1. ДФК „Тигрите “ ЕООД,  

вх.№ 1004-956 от 

23.03.2022г. 

97,14 Първо място Спечелил конкурса 

2. УФК „Ботев – 57 СУ“ с 

вх. № 1007-958 от 

24.03.2022г. 

76 Второ място  

3. Сдружение „Футболна 

Академия Маринов“ с вх. 

№ 998-950 от 21.03.2022г. 

31,25 Трето място  

 



1. 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. 

 

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

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

 

3. Със спечелилия конкурса участник – ДФК „Тигрите “ ЕООД - да се сключи договор 

за 3/три/ учебни години, считано от 01.10.2022г.  след изтичане на срока за обжалване 

по реда на Административнопроцесуалния кодекс и чл.259, (2), т.6 от Закона за 

предучилищно и училищно образование. 

 

4. В случай на обжалване след 01.10.2022г. 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dglilia.com/


 

 

З А П О В Е Д №РД-09-188/06.04.2022г. 

 На основание чл. 258(1), 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, изм. и доп. с Решение №795 от 21.12.2017г. 

по Протокол №45 от 21.12.2017г. на СОС, изм. и доп. с Решение №166 по Протокол №13 от 

14.05.2020г. от Кмета на Столична община и във връзка с Протокол от 04.04.2022г. на 

комисия, назначена от директора на ДГ №12 „Лилия“ за разглеждане на постъпили оферти 

за осъществяване на ДОД „Таекуондо“ в ДГ №12 „Лилия“ за период от 3 учебни години – 

2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025г.    

 

О П Р Е Д Е Л Я М 

  Класирането на следните кандидати за провеждане на допълнителна образователна 

дейност „Таекуондо “ за срок от три учебни години, считано от 01.10.2022г., както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Кандидат, вх.№ по оферта Присъдени 

общ брой 

точки 

На кое място е 

класиран 

забележка 

1. СК „Гладиатор – София“ 

с вх. № 1013-965 от 

25.03.2022г. 

95 Първо място Спечелил конкурса 

2. Спортен клуб „ФОРС“   Не е допуснат до 

участие в конкурса 

поради попълване на 

всички реквизити в 

проектодоговора, 

поставен в плик А 

 

1. 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. 

 



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

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

 

3. Със спечелилия конкурса участник – СК „Гладиатор – София“ - да се сключи 

договор за 3/три/ учебни години, считано от 01.10.2022г.  след изтичане на срока за 

обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс и чл.259, (2), т.6 от 

Закона за предучилищно и училищно образование. 

 

4. В случай на обжалване след 01.10.2022г. 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. 

 Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Даниела Първанова – домакин-

касиер. 

 

ДИРЕКТОР: 

  (Юлия Георгиева) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dglilia.com/


 

 

 

З А П О В Е Д №РД-09-189/06.04.2022г. 

 На основание чл. 258(1), 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, изм. и доп. с Решение №795 от 21.12.2017г. 

по Протокол №45 от 21.12.2017г. на СОС, изм. и доп. с Решение №166 по Протокол №13 от 

14.05.2020г. от Кмета на Столична община и във връзка с Протокол от 04.04.2022г. на 

комисия, назначена от директора на ДГ №12 „Лилия“ за разглеждане на постъпили оферти 

за осъществяване на ДОД „Шахмат“ в ДГ №12 „Лилия“ за период от 3 учебни години – 

2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025г.    

 

О П Р Е Д Е Л Я М 

  Класирането на следните кандидати за провеждане на допълнителна образователна 

дейност „Шахмат “ за срок от три учебни години, считано от 01.10.2022г., както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Кандидат, вх.№ по оферта Присъдени 

общ брой 

точки 

На кое място е 

класиран 

забележка 

1. Сдружение „Шахматен 

клуб „Национална 

спортна академия“ с вх. 

№ 1018-970 от 

25.03.2022г. 

100 Първо място Спечелил конкурса 

 

 

1. 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. 

 

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

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

http://www.dglilia.com/


 

3. Със спечелилия конкурса участник – Сдружение „Шахматен клуб „Национална 

спортна академия“ - да се сключи договор за 3/три/ учебни години, считано от 

01.10.2022г.  след изтичане на срока за обжалване по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс и чл.259, (2), т.6 от Закона за предучилищно 

и училищно образование. 

 

4. В случай на обжалване след 01.10.2022г. 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

З А П О В Е Д №РД-09-190/06.04.2022г. 

 На основание чл. 258(1), 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, изм. и доп. с Решение №795 от 21.12.2017г. 

по Протокол №45 от 21.12.2017г. на СОС, изм. и доп. с Решение №166 по Протокол №13 от 

14.05.2020г. от Кмета на Столична община и във връзка с Протокол от 04.04.2022г. на 

комисия, назначена от директора на ДГ №12 „Лилия“ за разглеждане на постъпили оферти 

за осъществяване на ДОД „Философия с деца“ в ДГ №12 „Лилия“ за период от 3 учебни 

години – 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025г.    

 

О П Р Е Д Е Л Я М 

  Класирането на следните кандидати за провеждане на допълнителна образователна 

дейност „Философия с деца “ за срок от три учебни години, считано от 01.10.2022г., както 

следва: 

 

№ 

по 

ред 

Кандидат, вх.№ по оферта Присъдени 

общ брой 

точки 

На кое място е 

класиран 

забележка 

1. „Онто Идея“ ЕООД, 

вх.№ 1010-962 от 

25.03.2022г. 

100 Първо място Спечелил конкурса 

 

 

1. 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. 

 

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

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

 

http://www.dglilia.com/


3. Със спечелилия конкурса участник – „Онто Идея“ ЕООД - да се сключи договор за 

3/три/ учебни години, считано от 01.10.2022г.  след изтичане на срока за обжалване 

по реда на Административнопроцесуалния кодекс и чл.259, (2), т.6 от Закона за 

предучилищно и училищно образование. 

 

4. В случай на обжалване след 01.10.2022г. 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

З А П О В Е Д №РД-09-191/06.04.2022г. 

 На основание чл. 258(1), 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, изм. и доп. с Решение №795 от 21.12.2017г. 

по Протокол №45 от 21.12.2017г. на СОС, изм. и доп. с Решение №166 по Протокол №13 от 

14.05.2020г. от Кмета на Столична община и във връзка с Протокол от 04.04.2022г. на 

комисия, назначена от директора на ДГ №12 „Лилия“ за разглеждане на постъпили оферти 

за осъществяване на ДОД „Логопедична терапия“ в ДГ №12 „Лилия“ за период от 3 учебни 

години – 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025г.    

 

О П Р Е Д Е Л Я М 

  Класирането на следните кандидати за провеждане на допълнителна образователна 

дейност „Логопедична терапия “ за срок от три учебни години, считано от 01.10.2022г., 

както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Кандидат, вх.№ по оферта Присъдени 

общ брой 

точки 

На кое място е 

класиран 

забележка 

1. „Амалтея“ ЕООД,  

вх.№ 1016-968 от 

25.03.2022г. 

100 Първо място Спечелил конкурса 

 

 

1. 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. 

 

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

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

 

http://www.dglilia.com/


3. Със спечелилия конкурса участник – „Амалтея“ ЕООД - да се сключи договор за 

3/три/ учебни години, считано от 01.10.2022г.  след изтичане на срока за обжалване 

по реда на Административнопроцесуалния кодекс и чл.259, (2), т.6 от Закона за 

предучилищно и училищно образование. 

 

4. В случай на обжалване след 01.10.2022г. 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) 

 

 


