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ЗАПОВЕД № 3104-168/30.12.2022 г. 

 

На основание: Чл. 259, ал. 1 във връзка с чл. 68, ал. 1 от ЗПУО и в 

изпълнение на чл. 18 от Правила за осъществяване на допълнителни образователни 

дейности в общинските детски градини на територията на Столична община на СОС 

/Приложение към Решение № 135 по Протокол № 30 / 06.04.2017 г. и Протоколи с вх. 

№ 255/29.12.22г., вх.№ 256/29.12.22г.,вх.№257/29.12.22г.,вх. №:258/29.12.22г.,вх. 

№259/29.12.22г.,вх. №260/29.12.22г.от Комисията за избор на фирми за допълнителни 

образователни дейности, извън дейностите по държавните образователни стандарти в 

ДГ № 84 „Детелина„ назначена със заповед № 3084- 148 /09.12.2022 г.  

 

ОБЯВЯВАМ: 

Резултатите от проведени конкурси по документи за ДОД в ДГ № 84 „Детелина“ за 

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

 

 

 

1. Дейност: ”АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” –  

 

           „ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ-УЧИЛИЩА ‘‘ЕВРОПА‘‘ – вх. 

№ 277/13.12.2022 г. – 89.00 точки. 

            “АЛИС – АКАДЕМИ‘‘ – вх. № 228/13.12.2022 г.- 96 точки. 

            ‘‘АБС‘‘ – вх. № 237/13. 12. 2022г.  – 98 точки 

2. Дейност: ”НАРОДНИ ТАНЦИ” –  

 

СДРУЖЕНИЕ ‘‘АНТАЛИЯ‘‘ - вх. № 231/13.12.2022 г.- 100.00 точки. 

 

3. Дейност: ”ПОДВИЖНИ ИГРИ С ТОПКА” – 

  

ДЮФК „НАЦИОНАЛ” – вх. № 233/13.12.2022 г. – 100.00 точки. 

 

4.  Дейност: ”ПРИЛОЖНИ ДЕЙНОСТИ И АРТТЕРАПИЯ” – 

 

‘‘МУЛТИАРТС‘‘ ЕООД – вх. №:236 /13.12.2022г.  - 98.00 точки. 

 

5. Дейност: ”ЕСТЕСТВЕНО ПРИЛОЖНИ ДВИГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ” –  

      

КЛУБ „ ТОМ И ДЖЕРИ‘‘ – вх. №232/13.12.2022г.  – 100 . 00 точки 
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6. Дейност: ”ПЛУВАНЕ” – СПОРТЕН КЛУБ ‘‘ШАРК‘‘ – вх. № 234/13.12.2022 г. 

– 100.00 точки. 

 

         

                                                ОПРЕДЕЛЯМ: 

Спечелилите  конкурсите за допълнителни образователни дейности по документи, 

както следва: 

 

1. Дейност: ”АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” –  

 

           „АБС‘‘  - вх. № 237/13.12.2022г. - 98 точки. 

2. Дейност: ”НАРОДНИ ТАНЦИ” –  

 

СДРУЖЕНИЕ ‘‘АНТАЛИЯ‘‘-вх.№ 231/13.12.2022г. – 100.00 точки. 

 

3. Дейност: ”ПОДВИЖНИ ИГРИ С ТОПКА” – 

  

ДЮФК „НАЦИОНАЛ”- вх. № 233/13.12.2022 г.  – 100.00 точки. 

 

4. Дейност: ”ПРИЛОЖНИ ДЕЙНОСТИ И АРТТЕРАПИЯ” – 

 

 ‘‘МУЛТИАРТС‘‘ ЕООД -  вх. №236 /13.12.2022г.   – 98.00 точки. 

 

        5. Дейност: ”ЕСТЕСТВЕНО ПРИЛОЖНИ ДВИГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ” –  

      

        КЛУБ „ ТОМ И ДЖЕРИ‘‘ – вх. №232/13.12.2022г.  – 100 . 00 точки 

 

         6. Дейност: ”ПЛУВАНЕ” –  

          СПОРТЕН КЛУБ ‘‘ШАРК‘‘ - вх. № 234/13.12.2022 г. – 100. 00 точки 

                                                              

НАРЕЖДАМ: 

 

1. На Ирена Махмуд – ЗАС – служител в ДГ  № 84 „Детелина” да сведе до 

знанието на всички заинтересовани лица лично срещу подпис или да им я 

изпрати с препоръчано писмо с обратна разписка или на имейл. 

 

2. Договорите с класираните на първо място кандидати за ДОД да бъдат 

сключени след изтичането на срока за обжалване по реда на 

Административно процесуалния кодекс и чл. 259, ал. 2, т. 6 от ЗПУО. Въз 

основа на оценката на кандидатите по посочените критерии от Комисията, 

директора на ДГ № 84 „Детелина“ ще сключи договори за ДОД, както се 

допуска предварително изпълнение на основание чл. 60 от АПК и чл. 18 от 
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Правилата за осъществяване на ДОД в общинските детски градини на 

територията на СО. 

 

3.  Заповедта, заедно с протокола от работата на комисията да се обявят на      

интернет страницата на ДГ № 84 “Детелина”- http://dg84.еu,  при спазване на 

Закона за защита на личните данни. 

 

      За сведение и изпълнение: 

 

1. Ирена Махмуд - ЗАС – служител в ДГ № 84 „Детелина

X
И.Махмуд

 
            Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния 

кодекс. 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 

 

 

Директор: 

X
Н.Николова
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