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ДЕТСКА ГРАДИНА № 29 „СЛЪНЦЕ”
РАЙ О Н  “И ЗГРЕВ” -  СТОЛИЧНА ОБЩ ИНА

П Р О Т О К О Л  №3

От проведено заседание на Комисия за избор на допълнителни образователни 
дейности при ДГ № 29 „Слънце“, гр. София, съгласно Заповед № 467/29.07.2022 г. на 
директора на ДГ № 29 „Слънце“

Днес 03.08.2022 г. от 09.00 ч. в заседателната зала на ДГ № 29 „Слънце“, гр. София, 
район „Изгрев“, ул. „Тодор Стоянов“ № 18 се събра Комисия, съгласно чл. 12, ал. 1 и ал. 2 
от ПРАВИЛА за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските 
детски градини на територията на Столична Община, СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
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. /Правилата/, която да разгледа, оцени и класира офертите на 
участниците в процедура по избор на допълнителна образователна дейност -  Английски 
език за уч. 2022/2023, уч. 2023/2024 и уч. 2024/2025.

На заседанието присъстваха всички членове на Комисията както следва:
1. Председател: Марио Георгиев- учител в ДГ № 29 „Слънце“
И членове:
2. Галина Маркова -  експерт образование Район „Изгрев“
3. Незабравка Петкова -  старши учител в ДГ № 29 „Слънце“
4. Нина Георгиева -  председател на Обществения съвет към ДГ № 29
„Слънце“
5. Миглена Василева -  технически секретар в ДГ № 29 - протоколчик

В изпълнение на изискванията на чл. 8 от Правилата е публикувана „Обява за 
провеждане на конкурс по документи за допълнителна образователна дейност -Английски 
език“. До изтичане на крайния срок за подаване на документите - 02.08.2022 г., при 
домакина на ДГ № 29 са постъпили 4 / четири / оферти, заведена под входящ номер, както 
следва: Предложение с вх. № 896 от 28.07.2022 г. в 14:27 ч. на кандидата „Алис 8“ ЕООД; 
Предложение с вх. № 899 от 29.07.2022 г. в 12:55 ч. на кандидата „ДАРИЕНС СКУУЛ 
АКАДЕМИ“ Сдружение; Предложение с вх. № 908 от 02.08.2022 г. в 12:30 ч. на кандидата 
„Вълшебната кутийка“ ЕООД и Предложение с вх. № 911 от 02.08.2022 г. в 14:50 ч. на 
кандидата Образователни центрове „ЕС България“.

На основание чл. 12, ал. 2 от Правилата, при отваряне на пликовете имат право да 
присъстват всички кандидати за съответната ДОД или упълномощени от тях лица. 
Останалата част от работата на Комисията протича при закрити заседания.

На заседанието на комисията се яви и присъства Светослав Иванов,
управител и едноличен собственик на Образователни центрове „ЕС България“, представил 
доброволно лична карта за справка и регистриран при влизане в сградата от охраната на 
детската градина в дневник за посещения на външни лица.

I. Комисията започна своята дейност с отварянето на офертите по реда на тяхното 
постъпване в ДГ № 29 „Слънце“ за ДОД -  Английски език.

Комисията констатира, че върху пликовете на кандидатите са отбелязани входящ 
номер, дата и час на подаване, допълнителната образователна дейност и име на участника.
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Комисията не констатира нарушения относно външният вид на пликовете - 
ненарушена цялост, бели и запечатани, като плика на кандидата „ЕС България Консултант“ 
ЕООД имаше залепен стикер е текст „Образователни центрове „ЕС България“ гр. София“, 
но по Правилата в чл. 13 не е уточнено да са ненадписани, записано е „голям, бял и 
запечатан“, какъвто е представил кандидата, поради което комисията единодушно приема, 
че са изпълнени условията на чл. 13 от Правилата.

Членът от комисията Галина Маркова, представител на Район „Изгрев“, отвори 
запечатаните пликове на участниците пред присъстващите по реда на тяхното постъпване и 
завеждането им във входящия дневник на детската градина. Във всеки плик имаше 2 
запечатани плика с документа: плик „А“ и плик „Б“ с надпис „Оферта“. Предложенията бяха 
разписани с цел спазване на принципите на прозрачност и публичност, както следва:

1. Документите на „Алис 8“ ЕООД бяха подписани от:
Плик „А“ -  Галина Маркова, Марио Георгиев и Светослав Иванов 
Плик „Б“ -  Галина Маркова, Незабравка Петкова и Светослав Иванов

2. Документите на „Дариенс Скуул Академи“ Сдружение бяха подписани от:
Плик „А“ -  Незабравка Петкова, Марио Георгиев и Светослав Иванов 
Плик „Б“ - Марио Георгиев, Незабравка Петкова и Светослав Иванов

3. Документите на „Вълшебна Кутийка“ ЕООД бяха подписани от:
Плик „А“ - Галина Маркова, Марио Георгиев и Светослав Иванов 
Плик „Б“ -  Галина Маркова, Марио Георгиев и Светослав Иванов

4. Документи на Образователни центрове „ЕС България“ подписани от:
Плик „А“ -  Галина Маркова и Марио Георгиев
Плик „Б“ -  Галина Маркова и Марио Георгиев.

С което завърши публичната част от работата на комисията.

II. Втората част от процедурата при закрити заседания започна с преглеждане на 
документите от плик „А“ по реда на тяхното входиране в ДГ № 29 „Слънце“ и 
съответствието им с чл. 10 от ал. 1 до ал. 7 включително.

1. „АЛИС 8“ ЕООД в плик с надпис „А“, комисията констатира наличието на 
следните документи: списък на документите; заявление за участие, което съдържа адрес и 
седалище на кандидата, телефон за контакт и електронен адрес; заверено от участника копие 
на удостоверение от Агенция по вписванията за вписвани обстоятелства и обявени актове 
на кандидата „АЛИС 8“ ЕООД с ЕИК от търговски регистър и регистър на
юридическите лица с нестопанска цел; декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за 
предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ на Мила Стоянова в качеството си на 
преподавател по английски език; копие на свидетелство за съдимост на преподавателя 
Мила Стоянова; референции копия 4 / четири / броя и 1 / една / препоръка копие, всички 
от детски градини и отнасящи се за кандидата и дейността му, заварени от „Алис 8“ ЕООД; 
проект на договор с попълнени наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление на 
кандидата Всички документи от плик “А“ на кандидата са с подпис и печат на фирмата и 
печат „Вярно с оригинала“.

Подаденото копие на свидетелство за съдимост на преподавателя, съгласно чл. 179 от 
ГПК не е официален документ. Комисията констатира факта и с протокол до директора на 
ДГ № 29 „Слънце“ от 03.08.2022 г. вх. № 916 дава предписание на директора да се изискат 
от всички участници, предоставили копие на свидетелства за съдимост на преподавателите 
си, да предоставят в определен срок оригиналите. Изпратени са уведомителни писма по 
всички участници, представили копия на свидетелства за съдимост още на 04.08.2022 г. в 
тридневен срок от получаването на които, да представят оригиналите на свидетелствата за 
съдимост на преподавателите си. Кандидатът е потвърдил получаването на
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уведомителното писмо и представя в срок оригинала на валидно свидетелство за 
съдимост на преподавателя Мила Стоянова.

Кандидатът „Алис 8“ ЕООД е представил всички необходими документи 
по чл. 10, ал. 1 до ал. 7 включително и комисията го допуска до участие в конкурса.

2. „ДАРИЕНС СКУУЛ АКАДЕМИ“ Сдружение в плик с надпис „А“, комисията 
констатира наличието на следните документи: списък с документи; заявление за участие, 
което съдържа адрес и седалище на кандидата, телефон за контакт и електронен адрес; 
декларация на основание чл. 220, ал. 1 от ЗПУО от председателя на „Дариенс Скуул 
Академи“ Сдружение- не се взима под внимание от комисията -  не е от преподавателя, 
който е за определената ДОД в ДГ № 29 „Слънце“; декларация от председателя на „Дариенс 
Скуул Академи“ Сдружение за плащане на такси чрез системата epay.bg -  не е от 
задължителните документи по чл. 10 от Правилата и не се взима под внимание; Декларация 
от председателя на „Дариенс Скуул Академи“ Сдружение за ЕИК ; декларация от
председателя на на „Дариенс Скуул Академи“ Сдружение, че е новорегистрирана фирма 
и не представя референции -  след направена справка онлайн от комисията в търговски 
регистър и регистър на ЮЛНЦ -  регистрацията на „Дариенс Скуул Академи“ Сдружение в 
Агенция по вписванията е от 27.04.2022 г. и комисията одобрява единодушно, че не се 
прилагат референции за кандидата като новорегистрирана фирма; декларация по чл. 220, ал. 
1 от ЗПУО на педагогическия специалист Мария Божкова, в която е изпуснат текста „ако 
това заплащане е от името и за сметка на децата, включително със средства от 
настоятелството.“ Участникът е извършил нарушение, тъй като е отстранил част от текста 
на декларацията, който е точно и ясно формулиран в чл. 10, ал. 4 на Правилата, чл. 220, ал. 
1 от ЗПУО и I. Необходими документи (4) на Обявата; Заверено копие от участника на 
Удостоверение от Агенция по вписванията за вписвани обстоятелства и обявени актове на 
кандидата „Дариенс Скуул Академи“ Сдружение с ЕИК от търговски регистър и
регистър на юридическите лица с нестопанска цел; копие на свидетелство за съдимост на 
преподавателя Мария Божкова; проект на договор с попълнени наименование, ЕИК, 
седалище и адрес на управление на кандидата; заварено копие от устава на сдружението.

Подаденото копие на свидетелство за съдимост на преподавателя, съгласно чл. 
179 от ГПК не е официален документ. Комисията констатира факта и с протокол до 
директора на ДГ № 29 „Слънце“ от 03.08.2022 г. вх. № 916 дава предписание на директора 
да се изискат от всички участници, предоставили копие на свидетелства за съдимост на 
преподавателите си, да предоставят в определен срок оригиналите. Изпратени са 
уведомителни писма до всички участници, представили копия на свидетелства за съдимост 
още на 04.08.2022 г. в тридневен срок от получаването на които, да представят оригиналите 
на свидетелствата за съдимост на преподавателите си. Кандидатът е представил в срок 
оригинала на свидетелството за съдимост на преподавателя си Мария Божкова.

Констатираният пропуск в декларацията по чл. 220, ал. 1 от ЗПУО, от една 
страна, може да се тълкува като формален, но от друга страна, формалното нарушение 
на участника би представлявало толериране на един участник, за сметка на 
останалите, което води до неравно третиране и нарушаване на принципа на 
равнопоставеност. Ако Комисията допусне до участие неизрядният в този смисъл 
участник се допуска отварянето на ценовото му предложение наред е другите 
участници, които от своя страна са изпълнили добросъвестно всички предварително 
обявени условия съгласно Правилата и са попълнили коректно декларациите по чл 
220, ал. 1 от ЗПУО.

Принципът на равнопоставеност изисква всички предварително обявени 
условия в процедурата за избор на изпълнител на ДОД да бъдат прилагани по един и 
същ начин, без изключение, спрямо всеки участник. Спазването му осигурява в

/1

3

1 . 4 . 3 . ' h .



пълнота законосъобразното провеждане на конкурса и предоставя в максимална 
степен защитата на правата на кандидатите в конкурса.

Предвид гореизложеното, комисията единодушно реши: не допуска до участие в 
конкурса „Дариенс Скуул Академи“ Сдружение, тъй като допускането му би довело до 
неравнопоставени условия за кандидатите.

3. „Вълшебната кутийка“ ЕООД в плик с надпис „А“, комисия констатира 
наличието на следните документи: списък на документите; заявление за участие, което 
съдържа адрес и седалище на кандидата, телефон за контакт и електронен адрес; заверено 
цветно копие от участника на удостоверение от Агенция по вписванията за вписвани 
обстоятелства и обявени актове на кандидата „Вълшебната кутийка“ ЕООД с ЕИК 

от търговски регистър и регистър на юридическите лица е нестопанска цел; 
декларация по чл. 220, ал. 1 от ЗПУО на Марина Петрова в качеството си на преподавател 
по английски език; оригинал на валидно свидетелство за съдимост на преподавателя Марина 
Петрова; проект на договор с попълнени наименование, ЕИК, седалище и адрес на 
управление на кандидата; референции в оригинал -  2 / два / броя от детски градини от 2022 
г. за дейността на кандидата.

Кандидатът „Вълшебната кутийка“ ЕООД е представил всички необходими 
документи по чл. 10, ал. 1 до ал. 7 включително и комисията го допуска до участие в 
конкурса.

4. Образователни центрове „ЕС България“ в плик с надпис „А“, комисия 
констатира наличието на следните документи: списък на документите; заявление за участие, 
което съдържа адрес и седалище на кандидата „ЕС България Консултинг“ ЕООД, 
телефон за контакт и електронен адрес; заверено от участника копие на удостоверение от 
Агенция по вписванията за вписвани обстоятелства и обявени актове на кандидата „ЕС 
БЪЛГАРИЯ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД с ЕИК от търговски регистър и регистър
на юридическите лица с нестопанска цел; декларация по чл. 220, ал. 1 от ЗПУО на Боряна 
Николова в качеството си на преподавател; копие на свидетелство за съдимост на 
преподавателя Боряна Николова, като печатът на СРС е едва забележим и заверено 
„Вярно с оригинала“ с подпис и печат от „ЕС БЪЛГАРИЯ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД , 
съгласно чл. 179 ГПК официален препис прави само самия издател.; копие на 
референции -  5 /п ет /б р о я , като две са от 2014 г. и три от 2016 г., две са за работа с 
деца, а останалите за обучение на възрастни и всичките пет се отнасят за 
Образователен център „ЕС България“ ООД, а кандидатът в конкурса се оказва „ ЕС  
България Консултинг“ ЕООД -  регистриран на 24.06.2021 г. в Агенция по вписванията, 
а не както е надписал пликовете си Образователни центрове „ЕС България“. 
Документи за връзка между фирмите не са представени, няма такава информация и в 
Агенция по вписванията, поради което комисията единодушно реши: не приема 
референциите -  не се отнасят са за дейността на кандидата, който участва в 
конкурса по документи в Д Г № 29 „Слънце“ за Д О Д —Английски език; проект на договор 
с попълнени наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление на кандидата, като в чл. 
2 са добавен текст „8 (9)“, авчл. 14 текст „9 (9)“ -  неясно защо и поради каква причина.

Подаденото копие на свидетелство за съдимост на преподавателя, съгласно чл. 
179 от ГПК не е официален документ. Комисията констатира факта и с протокол до 
директора на ДГ № 29 „Слънце“ от 03.08.2022 г. вх. № 916 дава предписание на директора 
да се изискат от всички участници, предоставили копие на свидетелства за съдимост на 
преподавателите си, да предоставят в определен срок оригиналите. Изпратени са 
уведомителни писма по всички участници, представили копия на свидетелства за съдимост
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още на 04.08.2022 г. в тридневен срок от получаването на които, да представят оригиналите 
на свидетелствата за съдимост на преподавателите си. Кандидатът е потвърдил 
получаването на уведомителното писмо и представя в срок оригинала на валидно 
свидетелство за съдимост на преподавателя Боряна Николова.

На основание чл. 15 от Правилата комисията единодушно не допуска до 
участие в конкурса кандидата „ЕС България Консултинг“ ЕООД, поради липса на 
документи по чл. 10, ал. 6 от Правилата.

III. Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на офертите, съдържащи се в плик 
„Б“ на двамата допуснати да участие в конкурса кандидати: „Алис 8“ ЕООД и 
„Вълшебната кутийка“ ЕООД по обявените критерии за оценка, съгласно чл. 11 от ал. 1 
до ал. 5 включително от Правилата и Обявата. Оценките на всеки участник са подробно 
индивидуализирани в таблица/Приложение № 1/ към настоящия протокол.

1. Оферта поставена в плик „Б“ на участника „Алис 8“ ЕООД
Участникът е представил документи по чл. 11 от Правилата, както следват:
- Копие на дипломи на преподавателя Мила Стоянова-  2 / два/ броя за степен 

магистър;
- Копие на международен сертификат за преподаване на английски език на 

неанглоговорящи с акредитация и превод на български език- 1 / един / брой;
- 3 / три / броя копия на удостоверения за завършен курс и степен на подготовка 

по английски език, които не са допълнителна квалификация по чл. 11, ал. 1 в) от 
Правилата и не се взимат под внимание;

- Копие на трудова книжка на преподавателя, доказващо професионален опит над 
3 години;

- Ресурсно обезпечаване за сметка на кандидата- осигурени учебни помагала за 
съответните възрасти и описано материално-техническо обезпечаване на 
обучението;

- Участникът предлага цена за изпълнение:
1ва група -  2.98 лв. за учебен час на дете;
2ра група -  2.98 лв. за учебен час на дете;
Зта група -  2.98 лв. за учебен час на дете;
4та група -  2.98 лв. за учебен час на дете;
Средна аритметична цена (2.98+2.98+2.98+2.98)/4= 2.98 лв. за учебен час на
дете\

Социална отговорност по всички показатели;
Учебна програма за отделните възрастови групи.

2. Оферта поставена в плик „Б“ на участника „ВЪЛШЕБНА КУТИЙКА“ ЕООД. 
Участникът е представил документи по чл. 11 от Правилата, както следват:
- Цветно копие на диплома на преподавателя Марина Петрова за степен магистър;
- Цветно копие на свидетелства за допълнителна професионална квалификация -  

2 / два / броя;
Копия на сертификати от обучения -  2 / два / броя, които не са допълнителна 
квалификация по чл. 11, ал. 1 в) от Правилата и не се взимат под внимание; 
Копия на трудова и осигурителна книжка на преподавателя, доказващи 
професионален опит над 3 години;
Ресурсно обезпечаване за сметка на кандидата— осигурени учебни помагала за 
съответните възрасти и описано материално-техническо обезпечаване на 
обучението;

ъ
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- Участникът предлага цена за изпълнение:
1 ва група -  2.00 лв. за учебен час на дете;

- 2ра група -  2.50 лв. за учебен час на дете;
Зта група -  3.00 лв. за учебен час на дете;

- 4та група -  3.50 лв. за учебен час на дете;
Средна аритметична цена (2.00+2.50+3.00+3.50)/4= 2.75 лв. за учебен час на 
дете;
Индивидуални учебни програми за всяка възрастова група. Тематично 
разпределение на учебното съдържание по Английски език по образователни 
направления, включващо очакваните резултати и цели за всяка възрастова 
група. Предоставил е и по един екземпляр от работните книжки за децата от 
всяка възрастова група.

Комисията приема следната методика за изчисляване на средно аритметична цена 
при подадени различни цени за отделните възрастови групи: Цената се изчислява, като се 
събира сумата за всяка отделна възрастова група / първа, втора, трета, четвърта / и 
полученият резултат се разделя на броя възрастови групи, както следва (A+B+C+D)/4 :

„Алис 8“ ЕООД 
/сума лв/

„Вълшебната кутийка“ ЕООД 
/сума лв./

А цена за 1 ва група 2,98 2,00
В цена за 2ра група 2,98 2,50
С цена за Зта група 2,98 3,00
D цена за 4та група 2,98 3,50

Общо (A+B+C+D) 11,92 11
средно аритм. 
(A+B+C+D)/4 2,98 2,75
най-ниска цена/ 2,75 2,75
цена на участника 2,98 2,75

Формула
х 10 = /точки на 
участника/

2,75/2,98 х10= 
9,23

2.75/2.75 х 10= 
10

Най-ниска / средно аритметична / цена е дал участника “Вълшебната кутийка” ЕООД. 
Съгласно изчисление по формулата от чл. 11, ал. 4 на Правилата и Обявата се вижда и 
определянето на точките по този критерий на всеки участник.

След оценяване и на другите критерии по чл. 11 от Правилата от Комисията в 
таблица / Приложение 1/, участниците получиха следния брой точки:

•  „Алис 8“ ЕООД -  99,23 точки;
•  „Вълшебната кутийка“ ЕООД -  100 точки.

На основание чл. 17 от Правилата и в резултат на извършеното разглеждане и 
оценяване на офертите на участниците, Комисията единодушно реши:

- Класира на първо място Оферта с входящ № 908/02.08.2022 г. на участника 
„ВЪЛШЕБНА КУТИЙКА“ ЕООД.

- Класира на второ място Оферта с входящ № 896/28.07.2022 г. на участника 
„АЛИС 8 “ ЕООД.
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Неразделна част от настоящия протокол е таблица / Приложение 1 / с  
оценка на кандидатите по точки - 1  /  една /  страница, подписана от 
комисията.

Комисията предлага на директора на ДГ № 29 „Слънце“ да бъде издадена заповед 
и подписан договор с класиралият се на първо място кандидат „Вълшебната кутийка“ ЕООД 
и в заповедта да бъде допуснато предварително изпълнение на основание чл. 60 от АПК и 
чл. 18 от Правилата.

Мотиви на Комисията:
Обжалването на Заповедта ще спре нейното изпълнение и като последица от това 

спечелилият Конкурса участник няма да сключи договор с детската градина, няма да може 
да започне да предоставя ДОД, от което вреди ще понесат най-вече децата, които за дълъг 
период от време няма да се възползват от допълнителната образователна дейност -  
„Английски език“.

Обичайно обжалването на тази Заповед може да отнеме повече от 2 / две / години, в 
който период децата няма да могат да се възползват от допълнителната образователна 
дейност „Английски език“, което във висша степен би засегнало негативно техния интерес.

Вредата, нанесена върху децата чрез лишаването им от допълнителни образователни 
дейности е не само значителна или трудно поправима -  тя надвишава регламентирания от 
АПК обсег на превенция и е невъзможно да бъде поправена;

На второ място обжалването на настоящата Заповед би означавало, че детската 
градина, за периода на обжалването, няма да е страна по договора, по който всеки месец би 
получавала приход в размер на регламентираната с Правилата отстъпка.

Този приход е от съществено значение за детската градина, защото той се 
реинвестира в детската градина и се използва за посрещане на неотложни и неизбежни 
ремонти, усъвършенстване на базата на детската градина и други подобни разходи, от които 
отново се възползват децата в детската градина.

Следователно ако настоящата Заповед не съдържа разпореждане за нейното 
предварително изпълнение, нейното обжалване и отлагането на сключването на договорите 
и тяхното изпълнение ще нанесе непоправима вреда под формата на нереализиран приход и 
пропускане на възможността за облагородяване на детската градина, от което се 
облагодетелстват пряко отново децата.

На последно място -  както ръководството на детската градина, така и членовете на 
Комисията са под въздействието на изключително негативния ефект от разбирането, че 
след провеждането на сложната процедура по избор на изпълнител на ДОД е напълно 
възможно тя да не доведе до очаквания резултат -  осигуряване на качествени изпълнители 
на допълнителни образователни дейности в съответните образователни направления.

Значителният ресурс, ангажиран за провеждане на конкурса под формата на време, 
отделено от членовете на Комисията, ръководителя на детската градина и 
административния състав на образователната институция, ще бъде разпилян.

Това опасение е във висша степен демотивиращо за провеждането на такива 
конкурси, които в крайна сметка целят едно -  да се осигури всестранно и подходящо 
образование на децата.

В този смисъл разпореждането за предварително изпълнение на Заповедта ще бъде 
стимулиращо за екипа, който го е провел и няма да обезкуражи за в бъдеще да провежда 
такива конкурси, които стартират по желание на родителите на децата в детската градина и 
нямат задължителен характер.
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В заключение -  правата и законните интереси на участниците в Конкурса не са 
накърнени от разпореждането за предварително изпълнение на тази Заповед.

На основание чл. 60, ал. 5 от АПК разпореждането за допускане на предварително 
изпълнение може да бъде обжалвано -  при това тази жалба ще бъде разгледана „незабавно“ 
на основание чл. 60, ал. 6 от НПК.

Съдът, запознавайки се с мотивите на страните по делото, може и да спре 
предварителното изпълнение. Но ако установи, че не са налице предпоставки за спирането 
му и горните мотиви са удовлетворителни за съдебния състав - няма да се отложи с години 
предоставянето на ДОД на децата и те няма да бъдат лишени от несъмнените ползи, които 
биха имали от потребяването на качествена ДОД.

Междувременно юридическите екипи на жалбоподателите ще направят всичко 
възможно да отменят Заповедта, а юридическите екипи на детската градина и на 
заинтересованите страни — изпълнители — да я защитят. Но докато тече дългият съдебен 
процес децата ще се възползват от предимствата на ДОД, а детската градина -  от 
допълнителния приход от отстъпки, за който вече се посочи, че се разходва в интерес на 
децата.

На основание чл. 16 от Правилата, Комисията състави настоящия протокол, който ще 
бъде входиран в ДГ № 29 „Слънце.

Комисия: 1. Председател: Марио Георгиев- учител в ДГ № 29 .......... ..................\ . .........

Членове: 2. Галина Маркова -  експерт образование р-н И з г р е в . . ......... .............................

3. Незабравка Петкова -с т . учител в ДГ № 29.................................... ......................

4. Нина Георгиева -  председател на ОС към ДГ № 29 „Слънце“.....v. . ^ ...............

5. Миглена Василева -  техн. секретар в ДГ № 29 -  протоколчик..... ....................
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О ценка на кандидат "А л и с  8" Е О О Д " В Ъ Л Ш Е Б Н А  К У Т И Й К А "  Е О О Д
Вх № на кандидат 8 9 6 /2 8 .0 7 .2 0 2 2  го д . - 1 4 .2 7  ч. 9 0 8 /0 2 .0 8 .2 0 2 2  го д . - 12 .30  ч.

Критерии за оценк 
„Правила за осъщ 

градини на те

а на офертите по чл. 11, от ал.1 до ал.5 
ествяване на ДОД в общински детски 
риторията на Столична община“

Точки Мотиви Точки Мотиви

Чл. 11, ал.1 Степен на 
квалификация на 
преподавателите, 
пряко сньрзана с опр. 
ДОД - макс. Бр. точки 
25

Бакалавър - 5 т.

Магистър -10 т. 10
За предлож еният преподавател са  представени 2 броя диплом и за  
виеш е образование степен „М агистър“ по съответната ДО Д. 10

За предлож еният преподавател са представени диплом и з а  виеш е 
образование степен „М агистър“ по съответната ДОД.

Допълнителна ПК -15 т. 15
П редставен сертификат ниво 5 на  К ейм бридж  за  преподаване на 
английски език на  неанглоговорящ и 15

П редставени са докум енти за  допълнителна проф есионална 
квалиф икация по съответната ДО Д.

Чл. 11, ал.2 
Професионален опит 
на преподавателите по 
съотв. ДОД -  макс. 
брой точки 25.

а) при липса на професионален опит - 5 т.

б) до 3 години -10 т.

в) над 3 години - 25 т. 25
П редставено е копие от трудова книжка, удостоверяващ о 
професионален опит на  преподавателят над  3 години. 25

П редставено е копие от трудова книж ка, удостоверяващ о 
професионален опит на преподавателят над  3 години.

Чл. 11, ал.З Ресурсно 
обезпечаване на 
определената ДОД - 
Макс. брой точки 25.

а) осигурени учебни помагала за 
съответната възраст, които са за сметка на 
кандидата -10 т.

10
П редставени са  учебни помагала, съобразени със съответната 
възраст на  децата. 10

П редставени са учебни пом агала, съобразени със съответната  
възраст на  децата.

б)материално-техническо обезпечаване на 
обучението, което е за сметка на кандидата 
-15 т.

15
Ф ирм ата осигурява ресурси за  изпълнение н а  обучението по 
предлож ената програма. 15

Ф ирмата осигурява ресурси  за  изпълнение на  обучението по 
предлож ената програма.

Чл.11, ал.4 Цена на опр 
занятие според възраст 
Броят точки се определ 
предложена цена х10/цс

еделената ДОД за обучение за едно 
та на детето - максимален брой точки 10. 
я по формула. Цена ДОД=Най-ниската 
ната, предложена от участника

9.23

Ц ената е определена съгласно формулата.

10.00

Ц ената е определена съгласно формулата.

Чл.11, ал. 5 Социална 
отговорност /деца, 
ползващи безплатно 
обучение/ - макс. брой 
точки 15.

дете с починал/и родител/и - 4 т.; 4 С оциалната отговорност е съобразена с изискванията на  чл. 11, 
т.5 от „П рави ла за  осъщ ествяване на  Д О Д  в общ ински детски 
градини на  територията н а  С толична общ ина“ .

4 С оциалната отговорност е съобразена с изискванията н а  чл. 11, т.5 
от „П равила за  осъщ ествяване на  Д О Д  в  общ ински д е тс к и  гради нидете със СОП - 5 т.; 5 5

когато две деца от едно семейство, вкл. В 
една и съща ДОД, таксата за 2рото с 50% 
намаление - 3 т.

3 3

на територията н а  С толи чна общ ина“ .

дете с изявени дарби в областта на 
определената ДОД - 3 т. 3 3

Общ брой т очки п о  всички к р и т ер и и : 100

Комисия: Председател: Марио Георгиев- учител в ДГ 29

Членове: 1. Галина Маркова -  експерт образование р-н Изгрев..............4.jk.v..uw....

2.Незабравка Петкова -  ст.учител в ДГ 29.......................................... м — ш , ..........j u i . . . . u u j u i . s i

З.Нина Георгиева -  председател на ОС на ДГ № 29 „Слънце“.

4.Миглена Василева- техн. Секретар в ДГ № 29 „Слънце“-протоколчик.


