
Детска градина № 77 “Магнолия” 
 п.к.1124 гр.София, р-н Средец, ул. “Мизия” № 6, 

 тел.02 / 944 17 22 

e-mail: direktor@cdg77-magnolia.com 

www.cdg77-magnolia.com 

 

   

З А П О В Е Д  

№ 93 от 17.05.2019г. 

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

кандидати за провеждане на Допълнителни образователни дейности (ДОД) – английски език, 

латино и модерни танци, български народни танци, таекуон-до, приложни изкуства, 

логопедична дейност и 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 с Изх.№ ДГ77-ИК00-7 от 04.04.2019 г. за провеждане на 

конкурс по документи за ДОД в ДГ № 77 „Магнолия“, публикувана 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 № 77 „Магнолия“ за период от 

3 (три) учебни години – 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г. с вх.№ ДГ77-ПР16-1 от 

17.05.2019 г. 

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М 

Класирането на следните кандидати за провеждане на допълнителни образователни дейности 

за срок от 3 (три) учебни години, считано от 01.10.2019 г: 

1. За ДОД „Английски език“: 

№ по 

ред 
Кандидат, вх.№ по оферта 

Присъдени 

общ брой 

точки 

На кое място е 

класиран 
забележка 

1. 
”ИТЕКА“ ООД –  
Вх. №ДГ77-ВКОО-35 от 

19.04.2019 г. 

100 точки Първо място Спечелил конкурса 

2. 

„Ринго 2005“ ЕООД – 

Вх.№ДГ77-ВКОО-37 от 

19.04.2019 г. 

98 точки Второ място  

3. 

Учебен център „Ай енд 

Ай Транслейшънс“ 

ЕООД –  

96 точки Трето място  



Вх.№ДГ77-ВКОО-48 от 

23.04.2019 г. 

4. 

Езиков център „Алис 8“ 

ЕООД –  

Вх.№ДГ77-ВКОО-54 от 

24.04.2019 г. 

96 точки Четвърто място  

5. 

„Едюкейшън сентър“ –

Вх.№ДГ77-ВКОО-30 от 

17.04.2019 г.  

75 точки Пето място  

6. 

„Цебо-99“ ООД – 

Вх.№ДГ77-ВКОО-31 от 

17.04.2019 г. 

61 точки Шесто място  

2. За ДОД „Български народни танци: 

№ по 

ред 
Кандидат, вх.№ по оферта 

Присъдени 

общ брой 

точки 

На кое място е 

класиран 
забележка 

1. 

КСТ „Танцувай с мен“ –

Вх.№ДГ77-ВКОО-52 от 

24.04.2019 г.   

96 точки Първо място Спечелил конкурса 

2. 

Сдружение „Емоушън 

денсинг скуул“ – №ДГ77-

ВКОО-47 от 19.04.2019 г. 

93 точки Второ място   

3. 

„Едюкейшън сентър“ –

№ДГ77-ВКОО-29 от 

17.04.2019 г.   

83 точки Трето място   

4. 

„Флореза денс студио“ 

ООД –  

№ДГ77-ВКОО-32 от 

18.04.2019 г. 

78 точки Четвърто място  

3. За ДОД „Латино и модерни танци“: 

№ по 

ред 
Кандидат, вх.№ по оферта 

Присъдени 

общ брой 

точки 

На кое място е 

класиран 
забележка 

1. 

КСТ „ Танцувай с мен“ - 

Вх.№ДГ77-ВКОО-51 от 

24.04.2019 г.   

96 точки Първо място Спечелил конкурса 

2. 

Сдружение „Емоушън 

Денсинг Скуул“ -         

Вх.№ДГ77-ВКОО-46 от 

19.04.2019 г. 

85 точки Второ място   

3. 

„Едюкейшън сентър“ –

№ДГ77-ВКОО-28 от 

17.04.2019 г.   

80 точки Трето място  



4. За ДОД „Таекуон-до“: 

№ 

по 

ред 

Кандидат, вх.№ по оферта 

Присъдени 

общ брой 

точки 

На кое място е 

класиран 
забележка 

1. 

СК „Феникс 2008“ -          

Вх.№ ДГ77-ВКОО-57 от 

25.04.2019 г. 

100 точки Първо място Спечелил конкурса 

5. За ДОД „Приложни изкуства“: 

№ 

по 

ред 

Кандидат, вх.№ по оферта 

Присъдени 

общ брой 

точки 

На кое място е 

класиран 
забележка 

1. 

„Щурчета“ ЕООД –      

Вх.№ ДГ77-Звл-117 от 

24.04.2019 г. 

100 точки Първо място Спечелил конкурса 

2. 

СД „Том и Джери“ –            

Вх.№ ДГ77-ВКОО-59 от 

25.04.2019 г. 

97 точки Второ място  

3. 

„Едюкейшън Сентър“ –  

Вх.№ ДГ77-ВКОО-27 от 

17.04.2019 г. 

63 точки Трето място   

6. За ДОД „Логопедична терапия“: 

№ 

по 

ред 

Кандидат, вх.№ по оферта 

Присъдени 

общ брой 

точки 

На кое място е 

класиран 
Забележка 

1. 

„Амалтея“ ЕООД –        

Вх.№ ДГ77-ВКОО-36 от 

19.04.2019 г. 

87 точки Първо място Спечелил конкурса 

2. 

„ВЕДА ТРЕЙНИНГ“ ЕООД 

- Вх.№ ДГ77-ВКОО-38 от 

19.04.2019 г. 

83 точки Второ място  

7. Не са класирани следните участници: 

- СД „Том и Джери” – поради несъответствие в документите от Правилата за 

осъществяване на ДОД. Плик А – има свидетелства за съдимост с изтекъл срок на 

валидност на преподаватели, които не фигурират в списъка на преподавателите, и  за 

които не са представени документи за образование и квалификация. Не е представено 

свидетелство за съдимост на преподавателя, посочен в списъка на преподавателите, за 

който са представени документи за образование. 

- Сдружение „Спортен клуб Вива“, поради несъответствие в документите от Правилата 

за осъществяване на ДОД. На единия преподавател свидетелството за съдимост е с 

изтекъл срок. Преподавателите са с документи за преподаватели по карате, а обявената 

ДОД е таекуон-до. 

8. 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. 



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

интернет-страницата на ДГ № 77 „Магнолия“ – www.cdg77-magnolia.com. 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. 

 

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

изпълнение.  

 

 

 

 

Стефка Рабаджиева 

ДИРЕКТОР 


