
ДЕТСКА  ГРАДИНА № 57 “ХОСЕ  МАРТИ” 

София 1359, район “Люлин”, ул.“501”№1 

тел.: 825 38 20  / 825 09 75; e-mail: cdg57@abv.bg 

 

Заповед    
№ 51-202/04.08.2020 г. 

 

            На основание: чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл.18 от Правила за 

осъществяване на допълнителни дейности в общинските детски градини на 

територията на Столична община и Протокол от работата на комисията по 

разглеждането, оценяването и класирането на предложенията за избор на 

фирми/ физически лица за допълнителни образователни дейности 

„Приложно изкуство“, „Английски език“ и „Народни танци“ в ДГ №57 

„Хосе Марти“, гр. София с вх.№431/03.08.2020 г. 

  

НАРЕЖДАМ: 

 

          I. УТВЪРЖДАВАМ избор на изпълнител по обявения с Обява 

изх.№ 124 08.07.2020 г. по описа на ДГ №57 „Хосе Марти“, гр.София 

конкурс за възлагане изпълнението на ДОД, както следва: 

  1.   ДОД: ПРИЛОЖНО  ИЗКУСТВО  
 • I място АПИ „Цветни изненади- Иван Иванов“, предложение с вх.№ 

406/ 27.07.2020 г., с общ брой точки 97.92 т. (деветдесет и седем цяло и 

деветдесет и две стотни точки) 

 • II място Сдружение „Том и Джери“, предложение с вх.№ 421/ 

28.07.2020 г., с общ брой точки 80 т. (осемдесет точки) 

 • III място „ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ ЕООД, предложение с  вх.№ 415/ 

27.07.2020 г., с общ брой точки 64.35 точки ( шестдесет и четири цяло и 

тридесет и пет т.) 

 

2.ДОД: АНГЛИЙСКИ  ЕЗИК  

• I място „Вълшебна кутийка“ ЕООД, предложение с вх.№ 419/ 

28.07.2020 г., с общ брой точки 100 точки (сто т.) 

 • II място ЕЦ „Алис“, вх.№ 424/ 29.07.2020 г., с общ брой точки 99.08 

точки (деветдесет и девет цяло и осем т.) 

 • III място „Авида-ИБ“ ЕООД, предложение с вх.№ 416/ 27.07.2020 г., с 

общ брой точки 89 точки (осемдесет и девет т.) 

 • IV място „ДАЙМЪНТ ВОЙСИС“ ЕООД, предложение с вх.№ 425/ 

29.07.2020 г., с общ брой точки 88.45 точки (осемдесет и осем цяло и 

четирдесет и пет стотни т.) 

 

3. ДОД: НАРОДНИ  ТАНЦИ 

• I място Сдружение „Том и Джери“, предложение с вх.№ 420/ 28.07.2020 

г., с общ брой точки 100 точки (сто т.) 

• II място Сдружение „ЕМОУШЪН ДЕНСИНГ СКУУЛ“, предложение 

с вх.№ 414/ 27.07.2020 г., с общ брой точки 98.02 точки (деветдесет и 



осем цяло и две стотни т.) ; 

• III място „КСТ Танцувай с мен“, предложение с вх.№ 423/ 29.07.2020 

г., 83.52 точки (осемдесет и три цяло и петдесет и две стотни т.); 

• IV място Сдружение „Ансамбъл Чинари“, предложение с вх.№ 422/ 

28.07.2020 г., с общ брой точки 80.43 точки (осемдесет цяло и четирдесет 

и три стотни т.) 

• V място „Денс 7/8“ ООД, предложение с вх.№ 418/ 28.07.2020 г., с общ 

брой точки 23.52 точки ( двадесет и три цяло и петдесет и две стотни т.) 

 

      II. Договор ще бъде сключен с класираните на първо място участници в 

конкурса за избор на изпълнител по ДОД „Приложно изкуство“, 

„Английски език“ и „Народни танци“, обявен с Обява изх.№ 124 

08.07.2020 г. по описа на ДГ №57 „Хосе Марти“, гр.София, след изтичане 

на 14- дневния срок за обжалване от съобщаването й. 

  

      III. Настоящата заповед и Протокола от работата на комисията по 

разглеждането, оценяването и класирането на предложенията за избор на 

фирми/ физически лица за допълнителни образователни дейности 

„Приложно изкуство“, „Английски език“ и „Народни танци“ в ДГ №57 

„Хосе Марти“, с вх.№431/03.08.2020 г., да се публикуват на интернет 

страницата на ДГ №57 „Хосе Марти“, при съобразяване на изискванията 

на Закона за защита на личните данни. 

  

      IV. Препис от заповедта да се връчи лично, срещу подпис на законния 

или упълномощен от него представител на всеки от участниците в 

конкурса или да се изпрати на участниците чрез поща с препоръчано 

писмо с обратна разписка (известие за доставяне). 

 

     Заповедта подлежи на обжалване по реда на административно- 

процесуалния кодекс в 14- дневен срок от съобщаването й.  

 

       

 

 

 

Директор: 

/ Ем.Караиванова/  
 


