
Детска градина № 16 „Приказен свят"
Столична община, р-н „Студентски", 1700, ул."Атанас Манчев" №1

телефон/факс : + 359(0)2 862-87-41; + 359(0) 884-801-653 е-mail: odz16@,abv.bg

Изх. № 4 / 27.09.2022 г.

ПРОТОКОЛ № 4

Протокол от дейността на Комисия, назначена със Заповед на № РД- 397 / 27.09.2022 г. на директора на ДГ 
№16 „Приказен свят" за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за осъществяване на 
допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие, по Обява 
за провеждане на конкурс от 09.09.2022 г.

Днес, 09.09.2022 г., комисия в състав:

Председател : 1. Елка Борисова Лазарова - председател - старши в ДГ №16 „ Приказен свят" 

Членове от детска градина № 16 „Приказен свят" :

2. Магдалена Валентинова Стоянова - учител в ДГ № 16 „Приказен свят"

3. Наталия Иванова Ханджийска - счетоводител в ДГ № 16 "Приказен свят"

4. Радослава Тюнел - представител Обществен съвет на ДГ № 16 „Приказен свят"

Проведе заседание с начален час 10 ,30 часа, със задача: да разгледа, оцени и класира предложенията, 
постъпили в посочения срок за участие в конкурса за избор на изпълнители за допълнителни образователни 
дейности в детска градина 16 'Приказен свят".

Комисията установи, че за участие до крайния срок, посочен в обявата за ДОД „ Народни танци „ , в 
администрацията на детското заведение са постъпили следните оферти:

1. Вх. № 388 / 05.09.2022 г. с кандидат „ Денс 7/ 8 " ;

2. Вх. № 392 / 08.09. 2022 г. с кандидат КСТ „ Танцувай с мен „ ;

3. Вх. № 400 / 08.09.2022 г. с кандидат „БГ Денс Димитрови „ -ЕООД

При отварянето на пликовете присъстваха представители на кандидата: „Образователни центрове ЕС 
България" английски език и представител на ДЕНС 7 / 8 народни танци , който подписа всички документи 
на кандидатите по ДОД народни танци.
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След подписване на всички листове от пликове „А" и „Б" на всички подадени оферти за дейността за която 
присъстват представителите , комисия подписа документите на всички кандидати подали документи за ДОД 
както следва : Български народни танци .

Комисията продължи работата си в закрито заседание без представителите на „ ДЕНС 7/8" и „Център за 
обучение и квалификация" -ООД -  училище Европа

Комисията започна разглеждане на пликове „А" от предложенията както следва:

Кандидат 1: Вх. № 388 / 05.09.2022 г. с кандидат „ Денс 7/ 8 "

В плик А са представени следните документи: заявление за участие; списък на документите; Удостоверение за 
актуално състояние с посочен ЕИК, Свидетелство за съдимост; 3 броя референции и договор с попълнени 
съгласно правилата данни за кандидата. Представена е и Декларация по чл. 220, ал. 1 от ЗПУО, съгласно 
изискванията по Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски 
градини на територията на Столична община,. Свидетелството за съдимост и референциите са копия не 
заверени от нотариус или оригинал, поради което комисията не допуска кандидата до следващия етап на 
конкурса.

Кандидат 2. Вх. № 392 / 08.09. 2022 г. с кандидат КСТ „ Танцувай с мен „ ;

В плик А са представени следните документи: заявление за участие; списък на документите; Удостоверение за 
актуално състояние; Декларация по чл. 220, ал. 1 от ЗПУО; Устав; Декларация, че е новорегистрирано 
сдружение, референции- 5бр . Представен е и договор с попълнени реквизити, съгласно Правилата за 
осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на 
Столична община. Представено е копие на Свидетелство за съдимост , незаверено от нотариус „вярно с 
оригинала" или оригинал както и референциите не заверени от нотариус илиоригинал. Поради 
неизпълнението на едно от изискванията за кандидатстване, комисията не допуска кандидата до следващия 
етап на конкурса.

Кандидат 3 : Вх. № 400 / 08.09.2022 г. с кандидат „БГ Денс Димитрови „ -  ЕООД

В плик А са представени следните документи: заявление; списък на документите; Удостоверение за актуално 
състояние; Декларация по чл. 220, ал. 1 от ЗПУО; Свидетелство за съдимост; 5 референции и договор с 
попълнени съгласно правилата данни за кандидата. Заверени от нотариус са „свидетелство за съдимост на 
преподавателя ,референции . Поради точно изпълнение на изискванията, комисията допусна кандидата до 
следващия етап на конкурса с отваряне на плик Б с оферта, като отрази в таблица с оценка, както следва:
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Оценка на кандидат БГ Денс Димитрови „ -  ЕООД
Вх. № 400 / 08.09.2022 г кандидат Вх. № 400 / 08.09.2022 г. „БГ Денс Димитрови „ 

-  ЕООД е кандидат

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

Точки Мотиви

Чл. 11, т.1 Степен на 
квалификация на 
преподавателите - 
макс. Бр. точки 25

Бакалавър 5 т. 0 За предложеният 
преподавател е 
представена диплома за 
виеше образование степен 
„Магистър" по съответната 
ДОД, отразена по-долу

Магистър 10 т. 10 За предложеният 
преподавател е 
представена диплома за 
виеше образование степен 
„Магистър" по съответната 
ДОД.

Допълнителна ПК - 15 т. 15 Представени са документи 
за допълнителна 
професионална

mailto:odz16@,abv.bg


Детска градина № 16 „Приказен свят"
Столична община, р-н „Студентски", 1700, ул."Атанас Манчев" №1

телефон/факс : + 359(0)2 862-87-41; + 359(0) 884-801-653 е-mail: odz16@,abv.bg

квалификация - ПКС по 
съответната ДОД.

Чл. 11, т.2 Професионален 
опит на преподавателите - 
макс. брой точки 25.

а) при липса на 
професионален опит - 
5 т.

0 За кандидата за 
представени доказателства 
за професионален опит, 
отразени по-долу.

б) до 3 години -10 т. 0 За кандидата за 
представени доказателства 
за професионален опит, 
отразени по-долу.

в) над 3 години - 25 т. 25 Представено е копие от 
трудова книжка, 
удостоверяващо 
професионален опит на 
преподавателят над 3 
години.

Чл. 11, т.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 Представени са учебни 
помагала, съобразени със 
съответната възраст на 
децата.

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

15 Фирмата осигурява ресурси 
за изпълнение на 
обучението по 
предложената програма.

Чл.11, т.4 Цена на определената ДОД за обучение за 
едно занятие според възрастта на детето - максимален 
брой точки 10. Броят точки се определя по формула.

10 Цената е определена 
съгласно формулата и 
метод за изчисление на 
средно аритметично 
подробнообективиран в 
Протокола

Чл.11, т. 5 Социална 
отговорност /деца, ползващи

дете с починал/и 
родител/и - 4 т.;

4 Социалната отговорност е 
съобразена с изискванията

безплатно дете със СОП - 5 т.; 5 на чл.11 т.15 от
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обучение/ - макс. брой точки 
15.

когато две деца от 
едно семейство - 3 т.

3 от „Правила за 
осъществяване на ДОД в 
общински детски градини на 
територията на Столична 
община".

дете с изявени дарби в 
областта на 
определената 
ДОД- Зт.

3

Общ брой точки по всички критерии: 100,00

При гласуването относно броя точки по различните критерии членовете на комисията нямаха разногласия.

Въз основа на оценката на кандидата по посочените критерии Комисията предлага на Директора на ДГ № 
16 Приказен свят" за ДОД Народни танци класирания се с 100 точки , както следва :

„ БГ Дене Димитрови „ -  ЕООД , ЕИК 201918383, като за целта да бъде издадена заповед и подписан 
договор за 3 /три/ учебни години, както и да бъде допуснато предварително изпълнение на
основание чл. 60 от АПК и чл. 18 от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности 
в общинските детски градини на територията на Столична община. Предварителното изпълнение се 
налага, тъй като е необходимо да се обезпечи изучаването на народни танци предучилищната възраст; да 
се създадат условия и възможности за участия на децата в занимания, с оглед изграждане на навици за 
обучение и формиране и развитие на техните социални качества - умения за работа в екип, толерантност, 
лидерство, дисциплина и увереност. Предварителното изпълнение ще осигури и сигурност на детската 
градина с оглед очакваните приходи от ДОД. В случай, че не се допусне предварително изпълнение от 
закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда за децата и за 
детската градина, която разчита на тези приходи.

След приключване на своята работа членовете на Комисията подписаха протокола.

Настоящият протокол, съставен на 27.09.2022г. г., както и цялата документация по процедурата, се предава 
на Директора на детска градина № 16 „Приказен свят" за издаване на заповед за определяне на 
спечелилия конкурса кандидат.

Председател :

1. Елка Борисова Лазарова - председател - старши учител в ДГ №16 „ Приказен свят"

Членове от детска градина № 16 „Приказен свят" :

2. Магдалена Валентинова Стоянова - учител в ДГ № 16 „Приказен свят"

3. Наталия Иванова Ханджийска - счетоводител в ДГ № 16 "Приказен свя-

4. Радослава Тюнел - представител Обществен съвет на ДГ № 16 „Приказен свят'
Ч


