
РАЙОН „СЕРДИКА“-ДЕТСКА ГРАДИНА № 106 “КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА”
1202 София, ул. Родопи №8 тел. 02/831 01 76, cdg_106@abv.bg

З А П О В Е Д  

№  268/30.07.2021 г.

На основание: чл.259 ал.1 от ЗПУО, чл.18, ал.1 и ал.2 от Правила за 
осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини 
на територията на Столична община, приети с Решение № 135 по Протокол № 30 от
6.04.2017 г., в сила от 6.04.2017 г., изм. и доп. - Решение № 795 по Протокол № 45 от
21.12.2017 г., Решение № 166 по Протокол № 13 от 14.05.2020 г.; обява за провеждане 
на конкурс по документи за ДОД в ДГ №106 „Княгиня Мария Луиза“, публикувана на 
сайта на Столична община и сайта на ДГ№106 и Протокол с вх.№ 662/29.07.2021 г. на 
комисия назначена със Заповед № 251/09.07.2021 г

УТВЪРЖДАВАМ:

Класирането извършено от комисията за избор на изпълнител ДОД -  ЛАТИНО И 
МОДЕРНИ ТАНЦИ

КОНСТАТИРАМ:
1. За участие в конкурса са подадени 4 /четири/ оферти, както следва:

Сдружение „КСТ Танцувай с мен“___________________________________________________
ЕТ „Роко - Росен Ковачев“__________________________________________________________
Сдружение „Емоушън денсинг скуул“________________________________________ ______
Сдружение „ Клуб по спорт Том и Джери“___________________________________________

2. Комисията е класирала участниците, както следва:

На първо място - Сдружение „Емоушън денсинг скуул“, с общ брой точки 97.48т.

На второ място - ЕТ „Роко - Росен Ковачев“, с общ брой точки 96.23т.

На трето място - Сдружение „ Клуб по спорт Том и Джери“, с общ брой точки 95.00т. 

На четвърто място - Сдружение „КСТ Танцувай с мен“, с общ брой точки 89.35т.

ОПРЕДЕЛЯМ:

Кандидат спечелил конкурса за допълнителна дейност ЛАТИНО И МОДЕРНИ ТАНЦИ 

СДРУЖЕНИЕ „ЕМОУШЪН ДЕНСИНГ СКУУЛ“ -  97,48 т.

mailto:cdg_106@abv.bg


Неспечелили кандидати:
1. ЕТ „Роко - Росен Ковачев“ -  96.23 т.
2. Сдружение „ Клуб по спорт Том и Джери“ - 95.00 т.
3. Сдружение ,.КСТ Танцувай с мен“ -  89.35 т.

Настоящата заповед, заедно с Протокола от работата на комисията с 
вх.№662/29.07.2021г. да се обявят на сайта на ДГ №106.
Заповедта да се връчи на всички кандидати за ДОД ЛАТИНО И МОДЕРНИ ТАНЦИ -  
срещу подпис или с обратна разписка по пощата.

Договорът със спечелилия конкурса кандидат се сключва след изтичане срока за 
обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс и чл.259, ал.2, т.6 от ЗПУО.

Заповедта да се сведе за сведение и изпълнение до заинтересованите лица.


