
ДЕТСКА ГРАДИНА № 198 „Косе Босе“ 
гр.София, район „Връбница“, ж.к. „ Модерно предградие“,ул.“Войводово“ № 4 

Е-mail: dg_kosebose@abv.bg; GSM  0876731518 
 

ЗАПОВЕД 

№499/03.08.2022г. 

На основание ЗПУО, във връзка с чл. 19, ал.1 от Наредба № 

5/03.06.2016г. за ПО, 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 на СОС №135 по 

Протокол №30/06.04.2017г., изм. и доп. с Решение №166 от 14.05.2020г. на 

СОС, обява за провеждане на конкурс по документи за ДОД в ДГ № 198 

„Косе Босе“, публикувана на сайта на СО и на сайта на ДГ № 198 „Косе 

Босе“ и Протокол № 1/02.08.2022г., с Вх.№ 499/03.08.2022г. от работа на 

комисия за разглеждане на постъпили оферти за осъществяване на ДОД – 

„Модерни танци“ в ДГ № 198 „Косе Босе“ 

 
УТВЪРЖДАВАМ: 

 
      Извършеното класиране от комисия, определена с моя Заповед 

№491/01.08.2022г. за избор на физическо или юридическо лице, 

предоставящо допълнителна образователна дейност „Модерни танци“  в 

ДГ №198 „Косе Босе“ за учебните години 2022/2023, 2023/2024, 

2024/2025г., като  

 

КОНСТАТИРАМ: 
 

1.За участие в конкурса са подадени две оферти за ДОД „Модерни танци“  

от 

 

 КСТ „Танцувай с мен“ Сдружение - Вх.№478/25.07.2022г., 10,43ч. 

 СКСВ-ДСА „Том и Джери“-  Вх.№480/27.07.2022г., 14,07ч. 

 

2.Комисията, определена със Заповед №491/01.08.2022г. е класирала 

участниците в конкурса както следва: 

 

    2.1. На първо място: КСТ „Танцувай с мен“, с общ брой точки – 100. 

    2.2. На второ място: СКСВ-ДСА „Том и Джери“, с общ брой точки – 

97,27. 
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ОПРЕДЕЛЯМ: 

 
       За фирма, осъществяваща ДОД  „Модерни танци“  в ДГ № 198 „Косе 

Босе“, класирания участник на първо място: КСТ „Танцувай с мен“.  

След изтичане на срока за обжалване по реда на Административно- 

процесуалния кодекс и чл. 259, ал.2, т.6 от ЗПУО, ще бъде сключен  

договор с класирания на първо място участник в конкурса за избор на 

изпълнител по допълнителна образователна дейност „Модерни танци“. 

        Настоящата заповед, заедно с Протокола от работата на комисията по 

разглеждането, оценяването и класирането на предложенията за избор на 

изпълнител по ДОД „Модерни танци“ да се публикува на интернет 

страницата на ДГ № 198 „Косе Босе“, при съобразяване на изискванията на 

Закона за защита на личните данни. 

        Препис от заповедта да се връчи лично срещу подпис или с 

препоръчано писмо с обратна разписка на участника в конкурса. 

         Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Цвета Тупарова – 

ЗАС. 

 

                                                                Директор: 

                                                                             / Р. Панайотова / 
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