
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    

№ 83 от 18.10.2022 г.   

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

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

модерни танци,  народни танци, таекуон-до, проектно базирани изобразителни изкуства,  

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 №166 по 

Протокол №13/14.05.2020 г., обява с Изх.№ ДГ 77 –ИКОО-5/28.09.2022 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“ с Вх. № 

ДГ77-ВК00-67/18.10.2022 г. за период от 3 (три) учебни години – 2022/2023 г., 2023/2024 г. и 

2024/2025 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 01.11.2022 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-53 от   

10.10.2022 г.   100 точки   Първо място   Спечелил конкурса   

2.   

„Дариенс Скуул   

99 точки   Второ място   

   

 Академис“    – 

Вх.№ДГ77ВКОО-63  от 

13.10.2022 г.   

  

  

3.   

„Алис 8“  ЕООД –    

Вх.№ДГ77-ВКОО-57 от   

10.10.2022 г.   96 точки   Трето място   

   

4.   

„ЦОКООД – Училища   

Европа“–    

Вх.№ДГ77-ВКОО-52 от   

10.10.2022 г.   81 точки   Четвърто място   

   

2. За ДОД „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-65 от   

213.10.2022 г.     100 точки   Първо място   Спечелил конкурса   

2.   

ТДЮ „Пионер“ ЕООД –  

Вх.№ДГ77-ВКОО-31 от   

29.09.2022 г.   

0      

Дисквалифицирана   

3. За ДОД „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-64 от   

13.10.2022 г.     100 точки   Първо място   Спечелил конкурса   

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-56 от   

10.10.2022 г.   100 точки   Първо място   Спечелил конкурса   

5. За ДОД „Проектно базирани изобразителни изкуства“:   

№ 

по 

ред   
Кандидат, вх.№ по оферта   

Присъдени 

общ брой 

точки   
На кое място е 

класиран   забележка   

1.   

„Щурчета“ ЕООД –       

Вх.№ ДГ77-ВКОО-60 от   

11.10.2022 г.   100 точки   Първо място   Спечелил конкурса   

   

6. Не са класирани следните участници:   

-  ТДЮ „Пионер“ ЕООД, поради  неспазена процедура за подаване на документи, 

посочен в обявата за провеждане на конкурс за ДОД в ДГ №77 „Магнолия“   

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

участници в конкурса – за сведение, като се връчи лично срещу подпис, по имейл с 

обратна връзка  или с препоръчано писмо с обратна разписка.   

8. 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.    

   

   

   

   

Елена Петкова   

ДИРЕКТОР          
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