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ЗАПОВЕД 

№799/ 24.06.20201г. 

Относно: Обявен конкурс със Заповед № 769/ 07.06.2021 г. на Директора на Детска 

градина № 37 „Вълшебство”, р-н „Витоша“, на основание чл. 16 във вр. с чл. 12 от 

Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските 

детски градини на територията на Столична община (приети от СОС 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., изм. и доп.  – Решение №166 по Протокол № 13 от 

14.05.2020 г.) („Правилата“) и обява за конкурс по документи с изх. номер 512/ 

01.06.2021 г. („Обявата“)  за допълнителна образователна дейност „ВИЗУАЛНИ 

ИЗКУСТВА И АРТ ТЕРАПИЯ“, Протокол с Вх. № 3285/ 24.06.2021 г. от заседание на 

комисия за разглеждане и оценяване на офертите, постъпили в посочен срок  за участие 

в конкурс за избор на допълнителни образователни дейности в ДГ № 37 „Вълшебство“.   

        С НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД 

                                                  ПОТВЪРЖДАВАМ 

 извършените от комисия, определена със Заповед № 769/ 07.06.2021 г. на Директора на 

ДГ № 37 „Вълшебство“, р-н „Витоша“, оценка и класиране на кандидати по Обява за 

конкурс по документи изх. номер 512/01.06.2021 г. както следва: 

„МУЛТИ АРТС“ ЕООД – 100 точки. 

ОПРЕДЕЛЯМ за спечелил конкурса кандидат „МУЛТИ АРТС“ ЕООД, ЕИК 

201687542. В проведения конкурс няма недопуснати до участие кандидати. След 

изтичане на срока за обжалване на настоящата заповед да се сключи договор със 

спечелилия конкурса участник съгласно изискванията на Правилата. 

Мотиви:  

Със заповед (посочена по-горе) е обявен конкурс по документи за допълнителна 

образователна дейност „ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА И АРТ ТЕРАПИЯ“. Със Заповед 

(посочена по-горе) е назначена комисия за провеждане на конкурса. На 24.06.2021 г. с 

входящ № 3285 комисията е предала протокол от 16.06.2021г., отразяващ работата й. 

Постъпило е едно предложение от един кандидат. След разглеждане на представени 

документи комисията е извършила оценка за съответствие на документите и класиране, 

и е дала предложение за определяне на спечелил конкурса кандидат.  

В изпълнение и в съответствие с чл. 16 от Правилата, съгласно който работата на 

комисията и резултатите, отразени в протокола подлежат на контрол от директора на 

детската градина, направените в протокола на комисията констатации и представените 

от кандидатите предложения са надлежно прегледани и от директора. След запознаване 

с всички материали и документи установих както следва: 
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Кандидатът е представил всички изискуеми съгласно Правилата и Обявата документи. 

Кандидатът е представил документи, които доказват наличието на изискуемите за оценка 

критерии.  

Настоящата заповед е издадена на 24.06.2021 г. Заповедта да се сведе до знанието на 

заинтересованите лица посредством уведомяването им като се връчи лично срещу 

подпис или с препоръчано писмо с обратна разписка.  

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

интернет-страницата на ДГ № 37 „Вълшебство” www.dg37sofia.com при спазване на 

Закона за защита на личните данни. 

Договорът с класирания на първо място кандидат ще бъде сключен след изтичането на 

срока за обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс и чл. 259, ал. 2, т. 

6 от Закона за предучилищното и училищното образование. 

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс и 

чл.259, ал.2, т.6 от Закона за предучилищното и училищното образование. 

 

 

_________П__________ 

Гергана Петрова 

Директор на ДГ № 37 “Вълшебство” 

 

 

 

 

Получих копие от Заповед № 799/ 24.06.2021 г. 

 

№                фирма           Представител 

          /трите имена / 

     дата подпис 

1. „МУЛТИ АРТС“ ЕООД    
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