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ДЕТСКА ГРАДИНА № 29 „СЛЪНЦЕ”
Р А Й О Н  “ И З Г Р Е В ” -  С Т О Л И Ч Н А  О Б Щ И Н А

П Р О Т О К О Л  №4

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 дои. - 
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 -  Плуване за уч. 2022/2023 
год.

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 -Плуване“. 
До изтичане на крайния срок за подаване на документите - 02.08.2022 г., при домакина на 
ДГ № 29 е постъпила само 1 / една / оферта, заведена под входящ номер, както следва: вх. 
№ 906 от 01.08.2022 г. в 12:55 ч. на кандидата „Спортен клуб ЦСКА“.

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 не се явиха и не присъстваха законни или 
упълномощени представители на кандидата.

I. Комисията започва своята дейност е отварянето на плика с единствената оферта, 
съдържащ документите, депозирани от заявилия участие кандидат.

Комисията констатира, че върху плика са отбелязани входящ номер, дата и час на 
подаване, допълнителната образователна дейност и име на участника.

Комисията не констатира нарушения относно външният вид на плика - ненарушена 
цялост, бял и запечатан.

Председателят на комисията Марио Георгиев отвори пред комисията плика, както и 
двата запечатани плика „А“ и „Б“ с надпис „Оферта“ в него. Съдържащите се в тях
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документи бяха подписани на всяка страница от двама членове от комисията с цел
спазване на принципите на прозрачност и публичност, както следва:

Плик „А“ от Незабравка Петкова и Нина Георгиева ;
Плик „Б“ от Незабравка Петкова и Нина Георгиева.

С което завърши публичната част от работата на комисията.

II. Втората част от процедурата при закрито заседание започна с преглеждане на 
документите в плик с надпис „А“ и съответствието им с чл. 10 от ал. 1 до ал. 7 
включително. 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; копие на удостоверение от Агенция по вписванията за 
вписвани обстоятелства и обявени актове на кандидата „Спортен клуб ЦСКА“ с ЕИК 

от търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел; 
заверено копие от устава на дружеството; копие на съдебно решение за регистрация; копие 
на удостоверение БУЛСТАТ; копие на удостоверение за вписване в публичния регистър на 
Министерство на младежта и спорта с изх. № 2580/28.10.2013; копие на пластиката от 
двете страни на Булстат карта за идентификация; декларация на основание чл. 220, ал. 1 и 
ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ на треньора по 
плуване Яна Илчева; копие на свидетелство за съдимост на треньора Яна Илчева; 
референции 2 / два / броя копия за дейността на кандидата; проект на договор с попълнени 
наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление на кандидата.

В съответствие с чл. 4 от Правила за осъществяване на допълнителни образователни 
дейности в общинските детски градини на територията на Столична община комисията 
извърши проверка в публичния национален регистър в Министерство на младежта и 
спорта, относно наличието на лицензионен режим на кандидатстващите спортни 
организации в настоящите ДОД. След извършената проверка се установи, че кандидатът е 
вписан в същия регистър от 19.06.2020 г.

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 изиска 
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 представя в срок оригинал на валидно 
свидетелство за съдимост на треньора си плуване Яна Илчева.

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

III. Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на офертата, съдържаща 
се в плик „Б“ на кандидата: „Спортен клуб ЦСКА“, допуснат до участие в конкурса, 
съгласно чл. 11 от ал. 1 до ал. 5 включително от Правилата и Обявата. Оценките на 
участника са подробно индивидуализирани в таблица /Приложение № 1/ към настоящия 
протокол.

1. Офертата поставена в плик „Б“ на участника „ Спортен клуб ЦСКА“ съдържа 
документи по чл. 11 от Правилата, както следват:

Копие на диплома за треньора по плуване Яна Илчева за степен бакалавър пряко 
свързана с определената ДОД;
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Копие на дипломи на Яна Илчева за степен магистър -  2 броя -  не са пряко
свързани с ДОД плуване;

Копие на удостоверение от Министерство на Младежта и спорта за регистрация на 
Яна Илчева като треньор по плуване;

Копие на сертификати от БЧК на Яна Илчева за воден спасител от 2006 г,- не е 
допълнителна квалификация по чл. 11, ал. 1 в) от Правилата и не се взима под внимание;

Копие на трудова книжка на треньора по плуване Яна Илчева, доказващ 
професионален опит над 3 години стаж;

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

Участникът предлага цена за определената ДОД плуване: 5,00 лв. за урок на дете, 
която е и най-ниската предложена цена, защото е единствен участник в конкурса и по 
формулата цена на ДОД =5,00/5,00* 10, кандидатът получава 10 т.;

Социална отговорност по всички показатели;
Програма за отделните възрастови групи.

След оценяване на предложението от Комисията по останалите критерии на чл. 11 от 
Правилата, участника получи следния брой точки:
•  „Спортен клуб ЦСКА“ -  80 точки

На основание чл. 17 от Правилата и в резултат на извършеното разглеждане и 
оценяване на офертата на единствения участник, Комисията единодушно реши:

- Класира на първо място Оферта с входящ № 906/01.08.2022 г. на участника 
„Спортен клуб ЦСКА“.

Неразделна част от настоящия протокол е таблица / Приложение № 1/ с оценка на 
кандидата 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 „Спортен клуб ЦСКА“, 
съгласно чл. 18 от Правилата.

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 Изгрев.........../•>?>...(.... , ..............

3. Незабравка Петкова -  ст. учител в ДГ № 29..............v..../04..:.„.Nt. ........

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

5. Миглена Василева -  техн. секретар в ДГ № 29 -  протоколчик.....



Оценка на кандидат "СК ЦСКА"
Вх № на кандидат__________  906/01.08.2022 год. - 12.55 ч.

Критерии за оценка на офертите по чл. 11, от ал.1 до ал.5 „Правила за 
осъществяване на ДОД в общински детски градини на територията на Столична

община“
Точки Мотиви

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

Бакалавър - 5 т. 5
За предлож еният преподавател е представена диплом а за виеш е 
образование степен „Б акалавър“ по съответната ДО Д.

Магистър -10т.

Допълнителна ПК - 15 т.

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 ксерокопие от трудова книж ка

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

О сигурява учебни пом агала за  см етка на фирмата

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

О сигурява материално-техническо обезпечение на обучението за 
см етка на "СК Ц СК А "

Чл.11, ал.4 Цена на определената ДОД за обучение за едно занятие според 
възрастта на детето - максимален брой точки 10. Броят точки се определя по 
формула. Цена ДОД=Най-ниската предложена цена х10/цената, предложена от 
участника 10.00

Ц ената е определена съгласно формулата.

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

дете със СОП - 5 т.; 5иuji î5<tици иеш.М1НО
обучение/ - макс. брой 
точки 15.

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

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

О бщ  брои  т о ч к и  п о  вси ч к и  к р и т ер и и  : 80

Комисия: Председател: Марио Георгиев- учител в ДГ 29 .........

Членове: 1. Галина Маркова -  експерт образование р-н Изгре |̂.... гг...

2. Незабравка Петкова -  ст.учител в ДГ 29........^

3. Нина Георгиева -  председател на ОС на ДГ JV® 29 „Слънце“.

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


