
 

ПРОТОКОЛ №1 /20.06.2022г. 

от дейността на Комисия за избор на доставчик на допълнителни образователни дейности: Английски език, Таекуондо, Подвижни игри с 

топка /футбол/, Народни танци, Латино танци. 

 

   На 20.06.2022г. /двадесети юни, две хиляди и двадесет и втора година/  в 9:30ч./ девет и тридесет часа/ в Детска градина №96 „Росна китка“ бе 

проведено заседание на Комисията /Заповед №232/10.06.2022г. за избор на изпълнител, предлагащ допълнителна образователна дейност извън 

основните форми на педагогическо въздействие за учебната 2022/2023г., 2023/2024г., 2024/2025г.- Английски език, Таекуондо, Подвижни игри с топка 

/футбол/, Народни танци, Латино танци. 

   Съгласно разпоредбите на Чл.12, ал.2 от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на 

територията на Столична община /Правилата/ и в изпълнение на Заповед №232/10.06.2022г. на Директора на детската градина, в Комисията участват 

следните лица на право на глас: 

 Представители на Детска градина №96 „Росна китка“: 

1. Дора Терзиева  Отузбирова – старши учител 

2. Иванка Кушева- Георгиева - учител 

3. Елица Иванова - учител 

 Представител на администрацията на Район „Искър“ при Столична община: Людмила Стоева 

 Представител на Родителски актив при ДГ №96 „Росна китка“: Александра Георгиева 

 Представител на Обществен съвет при ДГ №96 „Росна китка“: Люблена Курдова 

А/ Организационна и подготвителна фаза на конкурса. 

Комисията конституира следните органи: 

Председател: Дора Терзиева-Отузбирова 

Преброител на гласовете: Людмила Стоева 

 Членовете са запознати с обявите за конкретните допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо 

взаимодействие, както и с Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на на 

територията на Столична община. 

 Комисията е длъжна да установи съответствието с Правилата на документите, подадени от кандидатите.  

 Комисията има право да отстрани от участие в Конкурса кандидат, който не е представил документи по Чл.10, ал.1-7, включително от 

Правилата. 

 Комисията провежда Конкурса с допуснатите до участие кандидати. 

 Комисията съставя протокол, обективиращ класираните участници съгласно предварително обявените критерии за оценка. 

 В протокола Комисията формулира всички изчерпателни мотиви, касаещи прекия кандидат за всяко взето решение, с което отстранява или 

допуска до участие в Конкурса, с което се отреждат точки по съответните критерии от Правилата и с което се посочва спечелил Конкурса 

участник. 

 Протоколът с мотивите се предава на Директора на ДГ №96 „Росна китка“ за издаване на Заповед за определяне на спечелилия Конкурса 

кандидат на основание Чл.18 от Правилата. 

 Членовете на Комисията по ДОД подписва Приложение №1 към Заповед №232/10.06.2022г. 
- Комисията е запозната със Заповедта, както и с правата, задълженията и отговорността, които носят членовете и; 



- Членовете на Комисията не са свързани лица по смисъла на Параграф 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване 

и установяване на конфликт на интереси към датата на издаване на Заповедта и включването им в състава на Комисията;  

- Комисията спазва поверителност на всички данни и документи, които са били поверени на членовете, които са открити и изготвени в хода 

на изпълнението на задълженията на членовете на Комисията; 

- Не съществуват факти и обстоятелства, които може да поставят под съмнение независимостта на членовете на Комисията, както и да 
поставят членовете в ситуация на конфликт на интереси; 

- Комисията е запозната с  отговорността по Чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни. 

За ДОД Английски език за подали трима кандидата документи. 

За ДОД Таекуондо е подал един кандидат документи. 

За ДОД Подвижни игри с топка /футбол/ двама кандидата документи. 

За ДОД Народни танци двама кандидата документи. 

За ДОД Модерни и латино танци са подали двама кандидата документи.  

Кандидатурите се разглеждат в една допълнителна образователна услуга, заявена  в обявата от ДГ №96 „Росна китка“. 

На заседанието присъства г-н Светослав Иванов -  представител на фирма Образователни центрове “ЕС България“, предлагащ допълнителна 

обтазователна дейност Английски език.  

Не са се явили други законни или упълномощени представители на кандидатите и няма законова пречка Комисията да пристъпи към отварянето на 

пликовете. 
На основание Чл.12, ал.1 от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на 

Столична община конкурсът се провежда по документи. 

Комисията в присъствието на горепосочените представители констатира постъпили 10 плика, като върху всеки от тях има поставен печат с входящ 

номер, дата и час на постъпване. 

Комисията като независим орган, в правомощията си гласува  единодушно да се отворят пликовете с ДОД - английски език в в правото си на присъствие 

на г-н Иванов като лице без право на глас и нямащ право на влияние със свое мнение на дейността на Комисията за достигане на констатации, изводи 

или решения. 

На основание Чл.12, ал.2 от Правилата във фазата на отваряне на пликовете имат право да присъстват представители на юридически и физически лица 

- кандидати. 

Всички листове с информация  са подписани от Елица Иванова – представител на Комисията, Александра Георгиева – представител на Обществения 

съвет, както и от представителя на Образователни центрове “ ЕС България“, имащ право на това действие. 
Пликовете се отварят по реда на тяхното постъпване. 

След отварянето на всички пликове от кандидати за ДОД Английски език, заседанието продължи на закрити врати като г-н Иванов се оттегли. 

В хода на сесията Комисията гласува да се отварят пликовете с кандидатурите по дейности, съдържащи документите, депозирани от заявилите участие  

като се спазва реда на тяхното постъпване. 

Комисията пристъпи към извършването на опис на документите, поставени в плик А и плик Б, без да се запознава с тях като са подписани от същите 

лица на Комисията за ДОД. 

Преброителят на гласове, като независим представител на Районната администрация има за цел да следи прозрачността на Конкурса за засегнатите 

страни. 

Първа фаза: 

Анализ на документите, съдържащи се в Плик А и вземане на решение за допускане или отстраняване на кандидатите. 

1. Пликовете се отварят по дейности в поредността, в която са депозирани в деловодството на ДГ №96 „Росна китка“като се проверява дали Плик 

А на съответния участник съдържа всички документи, описани в Чл.10, ал.1-7 включително  от Правилата: 



1.1. В случаи, че се констатира, че в плик А не присъства документ по Чл.10, ал.1-7  включително от Правилата, на основание Чл.15 от Правилата 

Комисията отстранява с мотивирано решение съответния кандидат от участие в конкурса. 

1.2. В случай, че се констатира, че в Плик А присъства документ по Чл.10, ал.1-7 включително, но същият не отговаря на формалните изисквания 

на Правилата или Закона, Комисията е задължена да обсъди дали той ще бъде кредитиран, ако е в съответствие с целите на Правилата и Закона, 

като мотивирано вземе решение в този смисъл. 
1.3. В случай, че бъде взето мотивирано решение за отстраняване на кандидат на основание на Чл.15 от Правилата, Комисията няма да отваря 

документите, съдържащи се в Плик Б. 

1.4. В случай, че се установи, че кандидатът може да бъде допуснат до участие в Конкурса,  документите, съдържащи се в Плик А се поставят 

обратно в него, като се пристъпва към втората фаза. 

При отварянето на пликовете с документи от плик А и плик Б, Комисията извърши опис, както следва: 

КАНДИДАТУРА ЗА ДОД ПО ДОКУМЕНТИ - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 

  „АЛИС АКАДЕМИ „ЕООД,  №429 /15.06.2022г./ 8:30ч. 

№ Наименование на необходимия 

документ 

Наличен 

/да/ 

Неналичен 

/не/ 

1. Списък на документите. ДА  

           

           2. 

Заявление за участие в конкурс за 

ДОД по документи с посочени 

данни за обратна връзка, което 

съдържа адрес и седалище на 

кандидата, телефон и електронен 

адрес. 

 

 

ДА 

 

 

 

3. 

Kопие на документa за регистрация 

или единен идентификационен код 

/ЕИК/, когато участникът е  

юридическо лице или едноличен 
търговец / ЕТ/, а когато е 

физическо лице - копие от 

документ за самоличност. 

Когато не е посочен /ЕИК/  

комисията прави справка за 

актуално състояние на кандидата. 

Участникът, който е сдружение с 

нестопанска цел следва да 

представи съдебно решение за 

регистрация и заверено копие от 

устава /устройствения правилник/ 

на дружеството, в случаите, когато 

участникът не е вписан в регистъра 

 

 

ДА 

 



на юридическите лица с 

нестопанска цел. 

 

 

4. 

Декларация на основание Чл.220, 

ал.1 от ЗПУО, че педагогическият 

специалист не е извършвал срещу 

заплащане обучение или подкрепа 

през предходната учебна година по 
смисъла на чл.178, ал.1, т.2-7 и 14, 

чл.187, ал.1, т.2 и 4 на деца, с които 

работи в детската градина, ако това 

заплащане е от името и за сметка 

на децата, включително със 

средства от настоятелството. 

/Декларацията се изготвя и попълва 

от съответния педагогически 

специалист./ 

 

 

 

ДА 

 

 

5. 

Валидно свидетелство за съдимост 

за всеки преподавател, който ще 

работи с децата. 

 

ДА 

 

 

6. 

Референции от институции и 

организации за дейността на 

кандидата в определената ДОД - до 

5 на брой. 
Изискването не се прилага за 

новорегистрирани фирми. 

 

ДА – 5бр.  

 

 

 

7. 

Проект на договор - /Приложение 

№1 от Правилата/, в който се 

попълват наименованието, единен 

идентификационен код /ЕИК/, 

седалище и адрес на управление на 

кандидата. 

 

 

ДА 

 

           8. Оферта,която трябва да 

съдържа: 

  

8А/ Списък с имената на всички 

педагогически специалисти, които 

ще осъществяват ДОД в ДГ № 96 

„Росна китка“. 

ДА  

 

 

Документи, удостоверяващи 
професионалната квалификация и 

 
 

 



8Б/ педагогическата правоспособност 

на преподавателите - дипломи, 

удостоверения, сертификати. 

ДА 

 

 

8В/ 

Документи, удостоверяващи 

професионалният опит на 

преподавателите, които ще 

осъществяват определената ДОД в 

ДГ №96 - копие на трудова книжка, 

служебна книжка, осигурителна 

книжка, удостоверение от НОИ. 

 

 

 

ДА 

 

 

 

              8Г/ 

Програма за обучение на децата по 

съответната ДОД, представена на 

български език. 

 

 

ДА 

 

 

 

8Д/ 

Индивидуална цена за обучение за 

един учебен час според възрастта 

на детето за определената ДОД. 

 

ДА 

Средно аритметична стойност - 

2.89лв.за един учебен час. 

КАНДИДАТУРА ЗА ДОД ПО ДОКУМЕНТИ - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 

OБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕНТРОВЕ „ЕС БЪЛГАРИЯ „ - №435 /17.06.2022г./ 11:25ч. 

№ Наименование на необходимия 

документ 

Наличен 

/да/ 

Неналичен 

/не/ 

1. Списък на документите. ДА  

 

 

            2. 

Заявление за участие в конкурс за 

ДОД  по документи с посочени 

данни за обратна връзка, което 

съдържа адрес и седалище на 

кандидата, телефон и електронен 

адрес. 

 

 

 

ДА 

/добре оформени документи/ 

 

 

 

 

3. 

Kопие на документa за регистрация 

или единен идентификационен код 

/ЕИК/, когато участникът е  

юридическо лице или едноличен 
търговец / ЕТ/, а когато е 

физическо лице - копие от 

документ за самоличност. 

Когато не е посочен /ЕИК/  

комисията прави справка за 

актуално състояние на кандидата. 

 

 

 

ДА 

 



Участникът, който е сдружение с 

нестопанска цел следва да 

представи съдебно решение за 

регистрация и заверено копие от 

устава /устройствения правилник/ 

на дружеството, в случаите, когато 

участникът не е вписан в регистъра 

на юридическите лица с 

нестопанска цел. 

 

 

 

 

 

4. 

Декларация на основание Чл.220, 

ал.1 от ЗПУО, че педагогическият 

специалист не е извършвал срещу 

заплащане обучение или подкрепа 

през предходната учебна година по 

смисъла на чл.178, ал.1, т.2-7 и 14, 

чл.187, ал.1, т.2 и 4 на деца, с които 

работи в детската градина, ако това 

заплащане е от името и за сметка 

на децата, включително със 

средства от настоятелството. 

/Декларацията се изготвя и попълва 

от съответния педагогически 

специалист./ 

 

 

 

 

 

 

ДА 

 

 

5. 

Валидно свидетелство за съдимост 

за всеки преподавател, който ще 

работи с децата. 

 

ДА 

 

 

 

6. 

Референции от институции и 

организации за дейността на 

кандидата в определената ДОД - до 

5 на брой. 

Изискването не се прилага за 

новорегистрирани фирми. 

 

 

ДА – 5бр. 

 

 

 

7. 

Проект на договор - /Приложение 

№1 от Правилата/, в който се 

попълват наименованието, единен 

идентификационен код /ЕИК/, 

седалище и адрес на управление на 
кандидата. 

 

 

ДА 

 



 

8. 

Оферта,която трябва да 

съдържа: 

  

 

8А/ 

Списък с имената на всички 

педагогически специалисти, които 

ще осъществяват ДОД в ДГ № 96 

„Росна китка“. 

 

ДА 

 

 

8Б/ 

Документи, удостоверяващи 

професионалната квалификация и 
педагогическата правоспособност 

на преподавателите - дипломи, 

удостоверения, сертификати. 

 

ДА 

 

 

8В/ 

Документи, удостоверяващи 

професионалният опит на 

преподавателите, които ще 

осъществяват определената ДОД в 

ДГ №96 - копие на трудова книжка, 

служебна книжка, осигурителна 

книжка, удостоверение от НОИ. 

 

ДА 

 

 

8Г/ 

Програма за обучение на децата по 

съответната ДОД, представена на 

български език. 

 

ДА 

 

 

8Д/ 

Индивидуална цена за обучение за 

един учебен час според възрастта 

на детето за определената ДОД. 

 
ДА 

Средно аритметична стойност - 
2.88лв. за един учебен час. 

 

КАНДИДАТУРА ЗА ДОД ПО ДОКУМЕНТИ - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 

„ДАРИЕНС СКУУЛ АКАДЕМИ „ - №436 /17.06.2022г./ 13:00ч. 

№ Наименование на необходимия 

документ 

Наличен 

/да/ 

Неналичен 

/не/ 

1. Списък на документите. ДА  

            

          2. 

Заявление за участие в конкурс за 

ДОД  по документи с посочени 

данни за обратна връзка, което 

съдържа адрес и седалище на 

кандидата, телефон и електронен 

адрес. 

 

 

ДА 

 

 

 

3. 

Kопие на документa за регистрация 

или единен идентификационен код 

/ЕИК/, когато участникът е  

 

 

 

 



юридическо лице или едноличен 

търговец / ЕТ/, а когато е 

физическо лице - копие от 

документ за самоличност. 

Когато не е посочен /ЕИК/  

комисията прави справка за 
актуално състояние на кандидата. 

Участникът, който е сдружение с 

нестопанска цел следва да 

представи съдебно решение за 

регистрация и заверено копие от 

устава /устройствения правилник/ 

на дружеството, в случаите, когато 

участникът не е вписан в регистъра 

на юридическите лица с 

нестопанска цел. 

ДА 

 

 

 

 

 

4. 

Декларация на основание Чл.220, 

ал.1 от ЗПУО, че педагогическият 

специалист не е извършвал срещу 

заплащане обучение или подкрепа 
през предходната учебна година по 

смисъла на чл.178, ал.1, т.2-7 и 14, 

чл.187, ал.1, т.2 и 4 на деца, с които 

работи в детската градина, ако това 

заплащане е от името и за сметка 

на децата, включително със 

средства от настоятелството. 

/Декларацията се изготвя и попълва 

от съответния педагогически 

специалист./ 

 

 

 

 
 

ДА 

 

 

5. 

Валидно свидетелство за съдимост 

за всеки преподавател, който ще 

работи с децата. 

 

ДА 

 

 

 

6. 

Референции от институции и 

организации за дейността на 

кандидата в определената ДОД - до 
5 на брой. 

 

 

НЕ 
/новорегистрирана фирма/ 

 



Изискването не се прилага за 

новорегистрирани фирми. 

 

 

7. 

Проект на договор - /Приложение 

№1 от Правилата/, в който се 

попълват наименованието, единен 

идентификационен код /ЕИК/, 

седалище и адрес на управление на 
кандидата. 

 

 

ДА 

 

8. Оферта,която трябва да 

съдържа: 

  

 

8А/ 

Списък с имената на всички 

педагогически специалисти, които 

ще осъществяват ДОД в ДГ № 96 

„Росна китка“. 

 

ДА 

 

 

 

8Б/ 

Документи, удостоверяващи 

професионалната квалификация и 

педагогическата правоспособност 

на преподавателите - дипломи, 

удостоверения, сертификати. 

 

 

ДА 

 

 

 

8В/ 

Документи, удостоверяващи 

професионалният опит на 

преподавателите, които ще 

осъществяват определената ДОД в 

ДГ №96 - копие на трудова книжка, 

служебна книжка, осигурителна 

книжка, удостоверение от НОИ. 

 

 

ДА 

 

 

8Г/ 

Програма за обучение на децата по 

съответната ДОД, представена на 

български език. 

 

ДА 

 

 

 

8Д/ 

Индивидуална цена за обучение за 

един учебен час според възрастта 

на детето за определената ДОД. 

 

 

ДА 

Средно аритметична стойност – 

2.94лв.за един учебен час. 

При изчисляването комисията 

единодушно премахва цената за 

ясла. 

КАНДИДАТУРА ЗА ДОД ПО ДОКУМЕНТИ - ТАЕКУОНДО - 

„СК ФОРС „ЕООД - №434 /16.06.2022г./ 13:03ч. 

№ Наименование на необходимия 

документ 

Наличен 

/да/ 

Неналичен 

/не/ 



                       1. Списък на документите. ДА  

 

 

           2. 

Заявление за участие в конкурс за 

ДОД  по документи с посочени 

данни за обратна връзка, което 

съдържа адрес и седалище на 

кандидата, телефон и електронен 

адрес. 

 

 

ДА 

 

                    

                      3. 

Kопие на документa за регистрация 
или единен идентификационен код 

/ЕИК/, когато участникът е  

юридическо лице или едноличен 

търговец / ЕТ/, а когато е 

физическо лице - копие от 

документ за самоличност. 

Когато не е посочен /ЕИК/  

комисията прави справка за 

актуално състояние на кандидата. 

Участникът, който е сдружение с 

нестопанска цел следва да 

представи съдебно решение за 

регистрация и заверено копие от 

устава /устройствения правилник/ 

на дружеството, в случаите, когато 

участникът не е вписан в регистъра 

на юридическите лица с 

нестопанска цел. 

 
ДА 

 

 

 

 

 

 

4. 

Декларация на основание Чл.220, 

ал.1 от ЗПУО, че педагогическият 

специалист не е извършвал срещу 

заплащане обучение или подкрепа 

през предходната учебна година по 

смисъла на чл.178, ал.1, т.2-7 и 14, 

чл.187, ал.1, т.2 и 4 на деца, с които 

работи в детската градина, ако това 
заплащане е от името и за сметка 

на децата, включително със 

средства от настоятелството. 

 

 

 

 

ДА 

 



/Декларацията се изготвя и попълва 

от съответния педагогически 

специалист./ 

 

 

5. 

Валидно свидетелство за съдимост 

за всеки преподавател, който ще 

работи с децата. 

 

 

ДА 

 

 

6. 

Референции от институции и 

организации за дейността на 

кандидата в определената ДОД - до 

5 на брой. 
Изискването не се прилага за 

новорегистрирани фирми. 

 

 

ДА – 5бр. 

 

 

7. 

Проект на договор - /Приложение 

№1 от Правилата/, в който се 

попълват наименованието, единен 

идентификационен код /ЕИК/, 

седалище и адрес на управление на 

кандидата. 

 

 

ДА 

 

8. Оферта,която трябва да 

съдържа: 

  

 

 

               8А/ 

Списък с имената на всички 

педагогически специалисти, които 

ще осъществяват ДОД в ДГ № 96 

„Росна китка“. 

 

ДА 

 

              

                 8Б/ 

Документи, удостоверяващи 

професионалната квалификация и 
педагогическата правоспособност 

на преподавателите - дипломи, 

удостоверения, сертификати. 

 

ДА 

 

                  

 

 

                   8В/ 

Документи, удостоверяващи 

професионалният опит на 

преподавателите, които ще 

осъществяват определената ДОД в 

ДГ №96 - копие на трудова книжка, 

служебна книжка, осигурителна 

книжка, удостоверение от НОИ. 

 

 

 

ДА 

 



                       

 

                     8Г/ 

Програма за обучение на децата по 

съответната ДОД, представена на 

български език. 

 

ДА 

 

 

                   8Д/ 

Индивидуална цена за обучение за 

един учебен час според възрастта 

на детето за определената ДОД. 

ДА Средно аритметична стойност - 

4лв.за един учебен час. 

 

                          КАНДИДАТУРА ЗА ДОД ПО ДОКУМЕНТИ -ПОДВИЖНИ ИГРИ С ТОПКА / ФУТБОЛ/ - 

ФУТБОЛНА АКАДЕМИЯ„МАРИНОВ „ЕООД - №430 /15.06.2022г./ 11:46ч. 

№ Наименование на необходимия 

документ 

Наличен 

/да/ 

Неналичен 

/не/ 

1. Списък на документите. ДА  

             

           2. 

Заявление за участие в конкурс за 
ДОД  по документи с посочени 

данни за обратна връзка, което 

съдържа адрес и седалище на 

кандидата, телефон и електронен 

адрес. 

 
ДА 

 

 

 

3. 

Kопие на документa за регистрация 

или единен идентификационен код 

/ЕИК/, когато участникът е  

юридическо лице или едноличен 

търговец /ЕТ/, а когато е физическо 

лице - копие от документ за 

самоличност. 

Когато не е посочен /ЕИК/  
комисията прави справка за 

актуално състояние на кандидата. 

Участникът, който е сдружение с 

нестопанска цел следва да 

представи съдебно решение за 

регистрация и заверено копие от 

устава /устройствения правилник/ 

на дружеството, в случаите, когато 

участникът не е вписан в регистъра 

на юридическите лица с 

нестопанска цел. 

 

 

ДА 

 

 

 

4. 

Декларация на основание Чл.220, 

ал.1 от ЗПУО, че педагогическият 

 

ДА 

 



специалист не е извършвал срещу 

заплащане обучение или подкрепа 

през предходната учебна година по 

смисъла на чл.178, ал.1, т.2-7 и 14, 

чл.187, ал.1, т.2 и 4 на деца, с които 

работи в детската градина, ако това 
заплащане е от името и за сметка 

на децата, включително със 

средства от настоятелството. 

/Декларацията се изготвя и попълва 

от съответния педагогически 

специалист./ 

 

5. 

Валидно свидетелство за съдимост 

за всеки преподавател, който ще 

работи с децата. 

 

ДА 

 

 
 

 

 

 

6. 

Референции от институции и 

организации за дейността на 

кандидата в определената ДОД - до 

5 на брой. 

Изискването не се прилага за 

новорегистрирани фирми. 

 

НЕ 

новорегистрирана фирма 

 

 

 

7. 

Проект на договор - /Приложение 

№1 от Правилата/, в който се 

попълват наименованието, единен 

идентификационен код /ЕИК/, 

седалище и адрес на управление на 
кандидата. 

 

 

ДА 

 

8. Оферта,която трябва да 

съдържа: 

  

 

8А/ 

Списък с имената на всички 

педагогически специалисти, които 

ще осъществяват ДОД в ДГ № 96 

„Росна китка“. 

 

ДА 

 

 

8Б/ 

Документи, удостоверяващи 

професионалната квалификация и 

педагогическата правоспособност 

на преподавателите - дипломи, 

удостоверения, сертификати. 

 

 

ДА 

 



 

 

8В/ 

Документи, удостоверяващи 

професионалният опит на 

преподавателите, които ще 

осъществяват определената ДОД в 

ДГ №96 - копие на трудова книжка, 

служебна книжка, осигурителна 

книжка, удостоверение от НОИ. 

 

 

ДА 

 

 

8Г/ 

Програма за обучение на децата по 

съответната ДОД, представена на 

български език. 

 

ДА 

 

 

8Д/ 

Индивидуална цена за обучение за 

един учебен час според възрастта 

на детето за определената ДОД. 

 

ДА 

Средно аритметична стойност - 

4лв. за един учебен час. 

 

                                КАНДИДАТУРА ЗА ДОД ПО ДОКУМЕНТИ - ПОДВИЖНИ ИГРИ С ТОПКА/ФУТБОЛ/ - 

ДЮФК „НАЦИОНАЛ „ - №433 /16.06.2022г./ 11:25ч. 

№ Наименование на необходимия 

документ 

Наличен 

/да/ 

Неналичен 

/не/ 

1. Списък на документите. ДА  

           

 

          2. 

Заявление за участие в конкурс за 

ДОД  по документи с посочени 

данни за обратна връзка, което 

съдържа адрес и седалище на 

кандидата, телефон и електронен 

адрес. 

 

 

ДА 

 

 

 

 

3. 

Kопие на документa за регистрация 
или единен идентификационен код 

/ЕИК/, когато участникът е  

юридическо лице или едноличен 

търговец / ЕТ/, а когато е 

физическо лице - копие от 

документ за самоличност. 

Когато не е посочен /ЕИК/  

комисията прави справка за 

актуално състояние на кандидата. 

Участникът, който е сдружение с 

нестопанска цел следва да 

представи съдебно решение за 

регистрация и заверено копие от 

 
 

 

 

 

ДА 

 



устава /устройствения правилник/ 

на дружеството, в случаите, когато 

участникът не е вписан в регистъра 

на юридическите лица с 

нестопанска цел. 

 

 

 

 

 

 

4. 

Декларация на основание Чл.220, 

ал.1 от ЗПУО, че педагогическият 

специалист не е извършвал срещу 

заплащане обучение или подкрепа 

през предходната учебна година по 

смисъла на чл.178, ал.1, т.2-7 и 14, 

чл.187, ал.1, т.2 и 4 на деца, с които 

работи в детската градина, ако това 

заплащане е от името и за сметка 

на децата, включително със 

средства от настоятелството. 

/Декларацията се изготвя и попълва 

от съответния педагогически 

специалист./ 

 

 

 

 

 

ДА 

 

 

 

5. 

Валидно свидетелство за съдимост 

за всеки преподавател, който ще 

работи с децата. 

 

 

ДА 

 

 

 

 

6. 

Референции от институции и 

организации за дейността на 

кандидата в определената ДОД - до 

5 на брой. 

Изискването не се прилага за 

новорегистрирани фирми. 

 

 

ДА – 5бр. 

 

 

 

7. 

Проект на договор - /Приложение 

№1 от Правилата/, в който се 

попълват наименованието, единен 

идентификационен код /ЕИК/, 

седалище и адрес на управление на 
кандидата. 

 

 

ДА 

 

8. Оферта,която трябва да 

съдържа: 

  

 

8А/ 

Списък с имената на всички 

педагогически специалисти, които 

 

ДА 

 



ще осъществяват ДОД в ДГ № 96 

„Росна китка“. 

 

8Б/ 

Документи, удостоверяващи 

професионалната квалификация и 

педагогическата правоспособност 

на преподавателите - дипломи, 

удостоверения, сертификати. 

 

 

ДА 

 

 

 

8В/ 

Документи, удостоверяващи 

професионалният опит на 

преподавателите, които ще 

осъществяват определената ДОД в 

ДГ №96 - копие на трудова книжка, 

служебна книжка, осигурителна 

книжка, удостоверение от НОИ. 

 
 

 

ДА 

 

8Г/ Програма за обучение на децата по 

съответната ДОД, представена на 

български език. 

ДА  

 

8Д/ 

Индивидуална цена за обучение за 

един учебен час според възрастта 

на детето за определената ДОД. 

 

ДА 

Средно аритметична стойност - 

4лв.за един учебен час. 

 

                                                 

                                         КАНДИДАТУРА ЗА ДОД ПО ДОКУМЕНТИ - НАРОДНИ ТАНЦИ - 

ТАНЦУВАЩИ ДЕЦА И ЮНОШИ „ПИОНЕР„ ЕООД - №432 /16.06.2022г./ 11:15ч. 

№ Наименование на необходимия 

документ 

Наличен 

/да/ 

Неналичен 

/не/ 

1. Списък на документите. ДА  

            

 

 

            2. 

Заявление за участие в конкурс за 

ДОД  по документи с посочени 

данни за обратна връзка, което 

съдържа адрес и седалище на 

кандидата, телефон и електронен 

адрес. 

 

 

 

ДА 

 

 

 

 

 

 

Kопие на документa за регистрация 

или единен идентификационен код 

/ЕИК/, когато участникът е  

юридическо лице или едноличен 

търговец / ЕТ/, а когато е 

 

 

 

 

ДА 

 



3. физическо лице - копие от 

документ за самоличност. 

Когато не е посочен /ЕИК/  

комисията прави справка за 

актуално състояние на кандидата. 

Участникът, който е сдружение с 

нестопанска цел следва да 

представи съдебно решение за 

регистрация и заверено копие от 

устава /устройствения правилник/ 

на дружеството, в случаите, когато 

участникът не е вписан в регистъра 

на юридическите лица с 

нестопанска цел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Декларация на основание Чл.220, 

ал.1 от ЗПУО, че педагогическият 

специалист не е извършвал срещу 

заплащане обучение или подкрепа 

през предходната учебна година по 

смисъла на чл.178, ал.1, т.2-7 и 14, 
чл.187, ал.1, т.2 и 4 на деца, с които 

работи в детската градина, ако това 

заплащане е от името и за сметка 

на децата, включително със 

средства от настоятелството. 

/Декларацията се изготвя и попълва 

от съответния педагогически 

специалист./ 

 

 

 

 

 

 
 

ДА 

 

 

 

5. 

Валидно свидетелство за съдимост 

за всеки преподавател, който ще 

работи с децата. 

 

 

 

ДА 

 

 

6. 

Референции от институции и 

организации за дейността на 

кандидата в определената ДОД - до 

5 на брой. 

Изискването не се прилага за 

новорегистрирани фирми. 

 

ДА – 4бр. 

 



 

 

7. 

Проект на договор - /Приложение 

№1 от Правилата/, в който се 

попълват наименованието, единен 

идентификационен код /ЕИК/, 

седалище и адрес на управление на 

кандидата. 

 

 

ДА 

 

8. Оферта,която трябва да 

съдържа: 

  

 

8А/ 

Списък с имената на всички 

педагогически специалисти, които 

ще осъществяват ДОД в ДГ № 96 

„Росна китка“. 

 

ДА 

 

 

 

8Б/ 

Документи, удостоверяващи 

професионалната квалификация и 

педагогическата правоспособност 

на преподавателите - дипломи, 

удостоверения, сертификати. 

 

 

ДА 

 

 

 

8В/ 

Документи, удостоверяващи 

професионалният опит на 

преподавателите, които ще 

осъществяват определената ДОД в 

ДГ №96 - копие на трудова книжка, 

служебна книжка, осигурителна 

книжка, удостоверение от НОИ. 

 

 

ДА 

 

 

8Г/ 

Програма за обучение на децата по 

съответната ДОД, представена на 

български език. 

 

 

ДА 

 

 

8Д/ 

Индивидуална цена за обучение за 

един учебен час според възрастта 

на детето за определената ДОД. 

 

 

ДА 

Средно аритметична стойност - 

3лв.за един учебен час. 

 

КАНДИДАТУРА ЗА ДОД ПО ДОКУМЕНТИ - НАРОДНИ ТАНЦИ- 

КСТ„ТАНЦУВАЙ С МЕН „ - №439 /17.06.2022г./ 13:56ч. 

№ Наименование на необходимия 

документ 

Наличен 

/да/ 

Неналичен 

/не/ 

1. Списък на документите. ДА  

            

 

           2. 

Заявление за участие в конкурс за 

ДОД  по документи с посочени 

данни за обратна връзка, което 

 

 

ДА 

 



съдържа адрес и седалище на 

кандидата, телефон и електронен 

адрес. 

 

 

3. 

Kопие на документa за регистрация 

или единен идентификационен код 

/ЕИК/, когато участникът е  

юридическо лице или едноличен 
търговец / ЕТ/, а когато е 

физическо лице - копие от 

документ за самоличност. 

Когато не е посочен /ЕИК/  

комисията прави справка за 

актуално състояние на кандидата. 

Участникът, който е сдружение с 

нестопанска цел следва да 

представи съдебно решение за 

регистрация и заверено копие от 

устава /устройствения правилник/ 

на дружеството, в случаите, когато 

участникът не е вписан в регистъра 

на юридическите лица с 

нестопанска цел. 

 

 

ДА 

 

 

 

 

4. 

Декларация на основание Чл.220, 

ал.1 от ЗПУО, че педагогическият 

специалист не е извършвал срещу 

заплащане обучение или подкрепа 

през предходната учебна година по 

смисъла на чл.178, ал.1, т.2-7 и 14, 

чл.187, ал.1, т.2 и 4 на деца, с които 

работи в детската градина, ако това 

заплащане е от името и за сметка 

на децата, включително със 

средства от настоятелството. 

/Декларацията се изготвя и попълва 

от съответния педагогически 

специалист./ 

 

 

 

ДА 

 



 

5. 

Валидно свидетелство за съдимост 

за всеки преподавател, който ще 

работи с децата. 

 

ДА 

 

 

 

6. 

Референции от институции и 

организации за дейността на 

кандидата в определената ДОД - до 

5 на брой. 

Изискването не се прилага за 

новорегистрирани фирми. 

 

 

ДА – 5бр. 

 

 

 

7. 

Проект на договор - /Приложение 

№1 от Правилата/, в който се 

попълват наименованието, единен 

идентификационен код /ЕИК/, 

седалище и адрес на управление на 

кандидата. 

 

 

 

ДА 

 

8. Оферта,която трябва да 

съдържа: 

  

 

8А/ 

Списък с имената на всички 

педагогически специалисти, които 

ще осъществяват ДОД в ДГ № 96 

„Росна китка“. 

 

ДА 

 

 

 

 

 

 

8Б/ 

Документи, удостоверяващи 

професионалната квалификация и 

педагогическата правоспособност 

на преподавателите - дипломи, 

удостоверения, сертификати. 

 

 

 

 

ДА 

 

 

 

 

                       8В/ 

Документи, удостоверяващи 

професионалният опит на 

преподавателите, които ще 

осъществяват определената ДОД в 

ДГ №96 - копие на трудова книжка, 

служебна книжка, осигурителна 

книжка, удостоверение от НОИ. 

 

 

 
 

ДА 

 

 

                          8Г/ 

Програма за обучение на децата по 

съответната ДОД, представена на 

български език. 

 

ДА 

 



                      

                      8Д/ 

Индивидуална цена за обучение за 

един учебен час според възрастта 

на детето за определената ДОД. 

 

 

 

 

ДА 

Средно аритметична стойност - 

2лв.за един учебен час. 

При изчисляването комисията 

единодушно премахва цената за 

ясла. 

КАНДИДАТУРА ЗА ДОД ПО ДОКУМЕНТИ - МОДЕРНИ И ЛАТИНО ТАНЦИ – 

 СКСВ-ДСА „ТОМ И ДЖЕРИ „ЕООД - №437 /17.06.2022г./ 13:25ч. 

№ Наименование на необходимия 

документ 

Наличен 

/да/ 

Неналичен 

/не/ 

1. Списък на документите. ДА  

 

 

2. 

Заявление за участие в конкурс за 

ДОД  по документи с посочени 

данни за обратна връзка, което 

съдържа адрес и седалище на 
кандидата, телефон и електронен 

адрес. 

 

 

ДА 

 

 

 

 

 

 

3. 

Kопие на документa за регистрация 

или единен идентификационен код 

/ЕИК/, когато участникът е  

юридическо лице или едноличен 

търговец / ЕТ/, а когато е 

физическо лице - копие от 

документ за самоличност. 

Когато не е посочен /ЕИК/  

комисията прави справка за 

актуално състояние на кандидата. 

Участникът, който е сдружение с 

нестопанска цел следва да 

представи съдебно решение за 

регистрация и заверено копие от 

устава /устройствения правилник/ 

на дружеството, в случаите, когато 

участникът не е вписан в регистъра 

на юридическите лица с 

нестопанска цел. 

 

 

 

ДА 

 

 

 

4. 

Декларация на основание Чл.220, 

ал.1 от ЗПУО, че педагогическият 

специалист не е извършвал срещу 

 

 

 

 



заплащане обучение или подкрепа 

през предходната учебна година по 

смисъла на чл.178, ал.1, т.2-7 и 14, 

чл.187, ал.1, т.2 и 4 на деца, с които 

работи в детската градина, ако това 

заплащане е от името и за сметка 
на децата, включително със 

средства от настоятелството. 

/Декларацията се изготвя и попълва 

от съответния педагогически 

специалист./ 

ДА 

 

 

5. 

Валидно свидетелство за съдимост 

за всеки преподавател, който ще 

работи с децата. 

 

 

ДА 

 

 

6. 

Референции от институции и 

организации за дейността на 

кандидата в определената ДОД - до 

5 на брой. 

Изискването не се прилага за 

новорегистрирани фирми. 

 

ДА – 1бр. 

 

 

 

7. 

Проект на договор - /Приложение 

№1 от Правилата/, в който се 

попълват наименованието, единен 
идентификационен код /ЕИК/, 

седалище и адрес на управление на 

кандидата. 

 

 

ДА 

 

8. Оферта,която трябва да 

съдържа: 

  

 

8А/ 

Списък с имената на всички 

педагогически специалисти, които 

ще осъществяват ДОД в ДГ № 96 

„Росна китка“. 

 

ДА 

 

 

8Б/ 

Документи, удостоверяващи 

професионалната квалификация и 

педагогическата правоспособност 

на преподавателите - дипломи, 

удостоверения, сертификати. 

 

ДА 

 

 

 

Документи, удостоверяващи 

професионалният опит на 

 
 

 



8В/ преподавателите, които ще 

осъществяват определената ДОД в 

ДГ №96 - копие на трудова книжка, 

служебна книжка, осигурителна 

книжка, удостоверение от НОИ. 

 

ДА 

 

8Г/ 

Програма за обучение на децата по 

съответната ДОД, представена на 

български език. 

 

ДА 

 

 

 

8Д/ 

Индивидуална цена за обучение за 

един учебен час според възрастта 

на детето за определената ДОД. 

 

 

ДА 

Средно аритметична стойност – 

2.75лв.за един учебен час. 

При изчисляването комисията 

единодушно премахва цената за 

ясла. 

                                                КАНДИДАТУРА ЗА ДОД ПО ДОКУМЕНТИ – МОДЕРНИ И  ЛАТИНО ТАНЦИ - 

КСТ„ ТАНЦУВАЙ С МЕН„ - №440 /17.06.2022г./ 14:01ч. 

№ Наименование на необходимия 

документ 

Наличен 

/да/ 

Неналичен 

/не/ 

1. Списък на документите. ДА  

 

 

            2. 

Заявление за участие в конкурс за 

ДОД  по документи с посочени 

данни за обратна връзка, което 

съдържа адрес и седалище на 

кандидата, телефон и електронен 

адрес. 

 

 

ДА 

 

3. Kопие на документa за регистрация 

или единен идентификационен код 
/ЕИК/, когато участникът е  

юридическо лице или едноличен 

търговец / ЕТ/, а когато е 

физическо лице - копие от 

документ за самоличност. 

Когато не е посочен /ЕИК/  

комисията прави справка за 

актуално състояние на кандидата. 

Участникът, който е сдружение с 

нестопанска цел следва да 

представи съдебно решение за 

регистрация и заверено копие от 

ДА  



устава /устройствения правилник/ 

на дружеството, в случаите, когато 

участникът не е вписан в регистъра 

на юридическите лица с 

нестопанска цел. 

4. Декларация на основание Чл.220, 

ал.1 от ЗПУО, че педагогическият 

специалист не е извършвал срещу 

заплащане обучение или подкрепа 

през предходната учебна година по 

смисъла на чл.178, ал.1, т.2-7 и 14, 

чл.187, ал.1, т.2 и 4 на деца, с които 

работи в детската градина, ако това 

заплащане е от името и за сметка 

на децата, включително със 

средства от настоятелството. 

/Декларацията се изготвя и попълва 

от съответния педагогически 

специалист./ 

 

 

 

 

 

 

ДА 

 

 

5. 

Валидно свидетелство за съдимост 

за всеки преподавател, който ще 

работи с децата. 

ДА  

 

 

6. 

Референции от институции и 

организации за дейността на 

кандидата в определената ДОД - до 

5 на брой. 

Изискването не се прилага за 

новорегистрирани фирми. 

 

 

              ДА – 5бр. 

 

 

 

7. 

Проект на договор - /Приложение 

№1 от Правилата/, в който се 

попълват наименованието, единен 

идентификационен код /ЕИК/, 

седалище и адрес на управление на 
кандидата. 

 

 

 

ДА 

 

8. Оферта,която трябва да 

съдържа: 

  

 

                       8А/ 

Списък с имената на всички 

педагогически специалисти, които 

 

ДА 

 



ще осъществяват ДОД в ДГ № 96 

„Росна китка“. 

 

 

8Б/ 

Документи, удостоверяващи 

професионалната квалификация и 

педагогическата правоспособност 

на преподавателите - дипломи, 

удостоверения, сертификати. 

 

 

ДА 

 

 

 

8В/ 

Документи, удостоверяващи 

професионалният опит на 

преподавателите, които ще 

осъществяват определената ДОД в 

ДГ №96 - копие на трудова книжка, 

служебна книжка, осигурителна 

книжка, удостоверение от НОИ. 

 
 

ДА 

 

 

8Г/ 

Програма за обучение на децата по 

съответната ДОД, представена на 

български език. 

 

 

            ДА 

 

 

 

8Д/ 

Индивидуална цена за обучение за 

един учебен час според възрастта 

на детето за определената ДОД. 

 

 

                ДА 

Средно аритметична стойност - 

2лв. за учебен час. 

При изчисляването комисията 

единодушно премахва цената за 
ясла. 

След анализ на съдържащите се в плик А  на заявилите участие кандидати и във връзка с направените констатации, подробно решение Комисията реши: 

Допуска до участие следните кандидати, чиито документи, находящи се плик Б – оферта, следва да бъдат подложени на оценяване съгласно разпоредбата 

на Чл.11 /Критерии за оценка на офертите/ от Правилата, събразени с Решение №166 на Столичен общински съвет от 14.05.2020г. за изменение и 

допълнение на Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общински детски градини на територията на Столична община, 

приети с Решение №135 по Протокол №30 от 06.04.2017г., в сила от 06.04.2017г., изм.и доп. с Решение №795 по Протокол №45 от 21.12.2017г.на 

Столичен общински съвет. На основание Чл.21, ал1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Чл.76, ал.3и Чл.79 от 

Административно-процесуалния кодекс. 

Във връзка с приетата вътрешна процедура за провеждане на Конкурса Председателят на Комисията припомни на нейните членове, че Протокола трябва 

да бъде съставен по начин, осигуряващ в максимална степен прозрачност на проведените дебати и мотивите за взетите решения с оглед на пълната 

информираност на участниците в конкурса за начина на неговото провеждане. С това Председателят на Комисията закри организационната фаза на 

сесията и даде ход на процедурата по същество, като се пристъпи към провеждането на първата фаза от конкурса. 

Б/ Първа фаза на конкурса: Определяне на допуснатите до участие в конкурса кандидати 

1. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК -  „АЛИС АКАДЕМИ„ ЕООД - №429 /15.06.2022г./ 8:30ч. 

2. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – OБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕНТРОВЕ „ЕС БЪЛГАРИЯ„ - №435 /17.06.2022г./ 11:25ч. 

3. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК -  „ДАРИЕНС СКУУЛ АКАДЕМИ„ - №436 /17.06.2022г./ 13:00ч. 

4. ТАЕКУОНДО -  „СК ФОР „ ЕООД - №434 /16.06.2022г./ 13:03ч. 



5. ПОДВИЖНИ ИГРИ С ТОПКА / ФУТБОЛ/ -  ФУТБОЛНА АКАДЕМИЯ „МАРИНОВ „ ЕООД - №430 /15.06.2022г./ 11:46ч. 

6. ПОДВИЖНИ ИГРИ С ТОПКА /ФУТБОЛ/ - ДЮФК „НАЦИОНАЛ„ - №433 /16.06.2022г./ 11:25ч. 

7. НАРОДНИ ТАНЦИ -  ТАНЦУВАЩИ ДЕЦА И ЮНОШИ „ПИОНЕР„ ЕООД - №432 /16.06.2022г./ 11:15ч. 

8. НАРОДНИ ТАНЦИ-  КСТ„ТАНЦУВАЙ С МЕН „ - №439 /17.06.2022г./ 13:56ч. 

9. МОДЕРНИ И ЛАТИНО ТАНЦИ – СКСВ-ДСА „ТОМ И ДЖЕРИ „ ЕООД - №437 /17.06.2022г./ 13:25ч. 

10. ЛАТИНО ТАНЦИ -  КСТ„ ТАНЦУВАЙ С МЕН„ - №440 /17.06.2022г./ 14:01ч. 

В/ Втора фаза: 

Анализ на документите, съдържащи се в Плик Б и определяне на точките по критериите, заложени в Правилата. 

1. При отваряне на Плик Б от документацията на съответния участник всеки лист се подписва отново от двамата членове на Комисията, като 

документите се анализират и точките се отреждат в определената последователност. 

След почивка Комисията продължи в същия състав заседанието при закрити врати без представители на кандидатите за ДОД в ДГ №96 „Росна китка“. 

Комисията пристъпи към анализ и оценка на представените в плик Б  - Оферта на документи на допуснатите до участие в конкурса документи. 

2. Оценяването се извършва в датата на провеждане на конкурса при задълбочено анализиране на аспектите на предложените програми от 

членовете на Комисията със специализирано педагогическо образование. 

3. Те запознават останалите членове на Комисията със своите съображения и в случай на необходимост дават разяснения и обяснения по онези 

аспекти от Програмата, които са неясни за тяхните колеги. 

В този ред на мисли възникна казус, който единодушно бе подкрепен от мнението на родителите относно допълнителни образователни дейности 

в яслена група. 

Единодушно бе гласувано да отпадне, тъй като е неподходящо за зрялостта на децата, за педагогическата  работа в ранна детска възраст, цената 

е несериозно предложена от  кандидатите - 0,01лв. на един учебен час и няма да бъде използвана за изчисляване на формулата за цена на 

услугата. 

4. Резултатите от проведения съгласно и приетата вътрешна процедура Конкурс се обобщават в таблица, неделима част от настоящия протокол. 

5. Свидетелството за съдимост е документ, изискван от Чл.10, ал.5 от Правилата, за което изрично е записано, че следва да бъде“ валиден“ 

документ. Това е важен документ от изключително съществено значение за Комисията предвид обстоятелството, че педагогическите 

специалисти са лицата , които пряко доставят ДОД на децата. 

КАНДИДАТУРА ЗА ДОД ПО ДОКУМЕНТИ - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 

„АЛИС АКАДЕМИ „ЕООД - №429 /15.06.2022г./ 8:30ч. 

№ Критерии и показатели 

 

Брой точки, 

присъдени на 

кандидата 

Мотиви 

1.  Степен на квалификация на преподавателите в определената ДОД. 
максимален брой точки - 25т. 

25т.  



Показатели за всеки един от преподавателите: 

-  за степен бакалавър, пряко свързана с определената ДОД - 5т. 

- за степен магистър, пряко свързана с определената ДОД - 10т. 

- за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на 

определената ДОД, / напр. професионално-квалификационна степен, специализации, 

следдипломни квалификации, доктор и др.научни степени/ - 15т. 

/При повече от един преподавател крайният брой точки се формира като 

средноаритметична стойност, като сборът от общия брой точки на предложените 

преподаватели се разделя на броя предложени преподаватели./ 

 

 

10т. 

 

 

 
15т. 

 

2.  Професионален опит на преподавателите, които ще осъществяват 

определената ДОД в ДГ №96, доказани с посочените в Чл.10, ал.8 б „б“ 

документи. 

максимален брой точки - 25т. 

25т.  

Показатели: 
- при липса на професионален опит - 5т. 

-професионален опит до до 3 години - 10т. 

-професионален опит над 3години - 25т. 

/При повече от един преподавател крайният брой точки се формира като 

средноаритметична стойност, като сборът от общия брой точки на предложените 

преподаватели се разделя на броя предложени преподаватели./ 

 
 

 

25т. 

 

3.  Ресурсно обезпечаване на определената ДОД. 

максимален брой точки - 25т. 

25т.  

Показатели: 

А/ осигурени учебни помагала за съответната възраст, които са за сметка на 

кандидата - 10т. 

Б/ материално-техническо обезпечаване на обучението, които са за сметка на 

кандидата - 10т. 

 

 

10т. 

 

10т. 

 

4.  Цена на определената ДОД  за обучение за едно занятие според 

възрастта на детето. 

максимален брой точки - 10т. 

Броят точки се определя по следната формула: 

ЦЕНА НА ДОД=  най- ниската предложена цена               Х10 

цената, предложена от съответния участник 

 

 

9.97т. 

 



/Продължителност на занятията по възрастови групи се определят съгласно 

изискванията на Чл.25 от Наредба5/03.06.2016г. за ПУО./ 

5.  Социална отговорност/деца, ползващи безплатно обучение./ 
максимален брой точки - 15т. 

 

15т. 

 

Показатели: 

- дете с починал/и родител/и - 4т. 

- дете със специални образователни потребности - 5т. 

- когато две деца от едно семейство са включени в една и съща ДОД, таксата за 

второто дете се заплаща с 50% намаление -  3т. 

- дете с изявени дарби в областта на определената ДОД /до 10% от записаните деца/ 

- 3т. 

 

4т. 

5т. 

 

3т. 
 

3т. 

 

 ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ ЗА КАНДИДАТА: 99.97т.  

КАНДИДАТУРА ЗА ДОД ПО ДОКУМЕНТИ - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 

OБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕНТРОВЕ „ЕС БЪЛГАРИЯ „ - №435 /17.06.2022г./ 11:25ч. 

№ Критерии и показатели 

 

Брой точки, 

присъдени на 

кандидата 

Мотиви 

1.  Степен на квалификация на преподавателите в определената ДОД. 
максимален брой точки - 25т. 

15т.  

Показатели за всеки един от преподавателите: 

-  за степен бакалавър, пряко свързана с определената ДОД - 5т. 

- за степен магистър, пряко свързана с определената ДОД - 10т. 

- за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на 

определената ДОД, / напр. професионално-квалификационна степен, 

специализации, следдипломни квалификации, доктор и др.научни степени/ - 15т. 

/При повече от един преподавател крайният брой точки се формира като 
средноаритметична стойност, като сборът от общия брой точки на предложените 

преподаватели се разделя на броя предложени преподаватели./ 

 

 

 

 

 

 

15т. 

Липсва степен на образование 

бакалавър или магистър с 

определената ДОД. 

По образование лицето е начален 

учител с допълнителна 

квалификация чужд език. 

Липсва копие от диплома за 
магистър пряко свързана с 

определената ДОД – английски 

език. 

2.  Професионален опит на преподавателите, които ще осъществяват 

определената ДОД в ДГ №96, доказани с посочените в Чл.10, ал.8 б „б“ 

документи. 

максимален брой точки - 25т. 

 

25т. 

 



Показатели: 

- при липса на професионален опит - 5т. 

-професионален опит до до 3 години - 10т. 

-професионален опит над 3години - 25т. 

/При повече от един преподавател крайният брой точки се формира като 

средноаритметична стойност, като сборът от общия брой точки на предложените 
преподаватели се разделя на броя предложени преподаватели./ 

 

 

 

25т. 

 

3.  Ресурсно обезпечаване на определената ДОД. 
максимален брой точки - 25т. 

25т.  

Показатели: 

А/ осигурени учебни помагала за съответната възраст, които са за сметка на 

кандидата - 10т. 

Б/ материално-техническо обезпечаване на обучението, които са за сметка на 

кандидата - 10т. 

 

 

10т. 

 

10т. 

 

4.  Цена на определената ДОД  за обучение за едно занятие според 

възрастта на детето. 

максимален брой точки - 10т. 

Броят точки се определя по следната формула: 

ЦЕНА НА ДОД=  най- ниската предложена цена               Х10 

цената, предложена от съответния участник 

/Продължителност на занятията по възрастови групи се определят съгласно 
изискванията на Чл.25 от Наредба5/03.06.2016г. за ПУО./ 

 

 

10т. 

 

5.  Социална отговорност/деца, ползващи безплатно обучение./ 
максимален брой точки - 15т. 

 

15т. 

 

Показатели: 

- дете с починал/и родител/и - 4т. 

- дете със специални образователни потребности - 5т. 

- когато две деца от едно семейство са включени в една и съща ДОД, таксата за 

второто дете се заплаща с 50% намаление -  3т. 

- дете с изявени дарби в областта на определената ДОД /до 10% от записаните деца/ 

- 3т. 

 

4т. 

5т. 

 

3т. 

 

3т. 

 

 ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ ЗА КАНДИДАТА: 90т.  

КАНДИДАТУРА ЗА ДОД ПО ДОКУМЕНТИ - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - 

„ДАРИЕНС СКУУЛ АКАДЕМИ „ - №436 /17.06.2022г./ 13:00ч. 



№ Критерии и показатели 

 

Брой точки, 

присъдени на 

кандидата 

Мотиви 

1.  Степен на квалификация на преподавателите в определената ДОД. 
максимален брой точки - 25т. 

 

25т. 

 

Показатели за всеки един от преподавателите: 

-  за степен бакалавър, пряко свързана с определената ДОД - 5т. 
- за степен магистър, пряко свързана с определената ДОД - 10т. 

- за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на 

определената ДОД, / напр. професионално-квалификационна степен, специализации, 

следдипломни квалификации, доктор и др.научни степени/ - 15т. 

/При повече от един преподавател крайният брой точки се формира като 

средноаритметична стойност, като сборът от общия брой точки на предложените 

преподаватели се разделя на броя предложени преподаватели./ 

 

 
10т. 

 

 

 

15т. 

 

 

2. 
 Професионален опит на преподавателите, които ще осъществяват 

определената ДОД в ДГ №96, доказани с посочените в Чл.10, ал.8 б „б“ 

документи. 

максимален брой точки - 25т. 

 

25т. 

 

Показатели: 

- при липса на професионален опит - 5т. 

-професионален опит до до 3 години - 10т. 

-професионален опит над 3години - 25т. 

/При повече от един преподавател крайният брой точки се формира като 

средноаритметична стойност, като сборът от общия брой точки на предложените 

преподаватели се разделя на броя предложени преподаватели./ 

 

 

 

25т. 

 

 

3. 
 Ресурсно обезпечаване на определената ДОД. 

максимален брой точки - 25т. 

 

25т. 

 

Показатели: 
А/ осигурени учебни помагала за съответната възраст, които са за сметка на 

кандидата - 10т. 

Б/ материално-техническо обезпечаване на обучението, които са за сметка на 

кандидата - 10т. 

 
 

10т. 

 

10т. 

 

4.  Цена на определената ДОД  за обучение за едно занятие според 

възрастта на детето. 

максимален брой точки - 10т. 

Броят точки се определя по следната формула: 

9.8т.  



ЦЕНА НА ДОД=  най- ниската предложена цена               Х10 

цената, предложена от съответния участник 

/Продължителност на занятията по възрастови групи се определят съгласно 

изискванията на Чл.25 от Наредба5/03.06.2016г. за ПУО./ 

5.  Социална отговорност/деца, ползващи безплатно обучение./ 
максимален брой точки - 15т. 

 

15т. 

 

Показатели: 

- дете с починал/и родител/и - 4т. 

- дете със специални образователни потребности - 5т. 

- когато две деца от едно семейство са включени в една и съща ДОД, таксата за 

второто дете се заплаща с 50% намаление -  3т. 

- дете с изявени дарби в областта на определената ДОД /до 10% от записаните деца/ 

- 3т. 

 

4т. 

5т. 
 

3т. 

 

3т. 

 

 ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ ЗА КАНДИДАТА: 99.8т.  

КАНДИДАТУРА ЗА ДОД ПО ДОКУМЕНТИ - ТАЕКУОНДО – 

„СК ФОРС „ЕООД - №434 /16.06.2022г./ 13:03ч. 

№ Критерии и показатели 

 

Брой точки, 

присъдени на 

кандидата 

Мотиви 

1.  Степен на квалификация на преподавателите в определената ДОД. 
максимален брой точки - 25т. 

 

20т. 

 

Показатели за всеки един от преподавателите: 

-  за степен бакалавър, пряко свързана с определената ДОД - 5т. 

- за степен магистър, пряко свързана с определената ДОД - 10т. 

- за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на 

определената ДОД, / напр. професионално-квалификационна степен, 

специализации, следдипломни квалификации, доктор и др.научни степени/ - 15т. 

/При повече от един преподавател крайният брой точки се формира като 

средноаритметична стойност, като сборът от общия брой точки на предложените 
преподаватели се разделя на броя предложени преподаватели./ 

 

5т. 

 

 

 

15т. 

 

2.  Професионален опит на преподавателите, които ще осъществяват 

определената ДОД в ДГ №96, доказани с посочените в Чл.10, ал.8 б „б“ 

документи. 

максимален брой точки - 25т. 

 

 

25т. 

 



Показатели: 

- при липса на професионален опит - 5т. 

-професионален опит до до 3 години - 10т. 

-професионален опит над 3години - 25т. 

/При повече от един преподавател крайният брой точки се формира като 

средноаритметична стойност, като сборът от общия брой точки на предложените 
преподаватели се разделя на броя предложени преподаватели./ 

 

 

 

25т. 

 

3.  Ресурсно обезпечаване на определената ДОД. 

максимален брой точки - 25т. 

25т.  

Показатели: 

А/ осигурени учебни помагала за съответната възраст, които са за сметка на 

кандидата - 10т. 

Б/ материално-техническо обезпечаване на обучението, които са за сметка на 

кандидата - 10т. 

 

 

10т. 

 

10т. 

 

4.  Цена на определената ДОД  за обучение за едно занятие според 

възрастта на детето. 
максимален брой точки - 10т. 

Броят точки се определя по следната формула: 

ЦЕНА НА ДОД=  най- ниската предложена цена               Х10 

цената, предложена от съответния участник 

/Продължителност на занятията по възрастови групи се определят съгласно 

изискванията на Чл.25 от Наредба5/03.06.2016г. за ПУО./ 

 

10т. 

Фирмата е единствен кандидат. 

5.  Социална отговорност/деца, ползващи безплатно обучение./ 
максимален брой точки - 15т. 

 

15т. 

 

Показатели: 

- дете с починал/и родител/и - 4т. 

- дете със специални образователни потребности - 5т. 

- когато две деца от едно семейство са включени в една и съща ДОД, таксата за 

второто дете се заплаща с 50% намаление -  3т. 

- дете с изявени дарби в областта на определената ДОД /до 10% от записаните деца/ 
- 3т. 

 

4т. 

5т. 

 

3т. 

 
3т. 

 

 ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ ЗА КАНДИДАТА: 95т.  

КАНДИДАТУРА ЗА ДОД ПО ДОКУМЕНТИ - ПОДВИЖНИ ИГРИ С ТОПКА / ФУТБОЛ/ - 

ФУТБОЛНА АКАДЕМИЯ „МАРИНОВ „ЕООД - №430 /15.06.2022г./ 11:46ч. 



№ Критерии и показатели 

 

Брой точки, 

присъдени на 

кандидата 

Мотиви 

1.  Степен на квалификация на преподавателите в определената ДОД. 
максимален брой точки - 25т. 

5т.  

Показатели за всеки един от преподавателите: 

-  за степен бакалавър, пряко свързана с определената ДОД - 5т. 
- за степен магистър, пряко свързана с определената ДОД - 10т. 

- за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на 

определената ДОД, / напр. професионално-квалификационна степен, специализации, 

следдипломни квалификации, доктор и др.научни степени/ - 15т. 

/При повече от един преподавател крайният брой точки се формира като 

средноаритметична стойност, като сборът от общия брой точки на предложените 

преподаватели се разделя на броя предложени преподаватели./ 

 

5т. 
 

 

 

 

 

2.  Професионален опит на преподавателите, които ще осъществяват 

определената ДОД в ДГ №96, доказани с посочените в Чл.10, ал.8 б „б“ 

документи. 

максимален брой точки - 25т. 

 

5т. 

 

Показатели: 

- при липса на професионален опит - 5т. 
-професионален опит до до 3 години - 10т. 

-професионален опит над 3години - 25т. 

/При повече от един преподавател крайният брой точки се формира като 

средноаритметична стойност, като сборът от общия брой точки на предложените 

преподаватели се разделя на броя предложени преподаватели./ 

 

5т. 

 

3.  Ресурсно обезпечаване на определената ДОД. 

максимален брой точки - 25т. 

 

25т. 

 

Показатели: 

А/ осигурени учебни помагала за съответната възраст, които са за сметка на 

кандидата - 10т. 

Б/ материално-техническо обезпечаване на обучението, които са за сметка на 

кандидата - 10т. 

 

 

10т. 

 

10т. 

 



4.  Цена на определената ДОД  за обучение за едно занятие според 

възрастта на детето. 

максимален брой точки - 10т. 

Броят точки се определя по следната формула: 

ЦЕНА НА ДОД=  най- ниската предложена цена               Х10 

цената, предложена от съответния участник 
/Продължителност на занятията по възрастови групи се определят съгласно 

изискванията на Чл.25 от Наредба5/03.06.2016г. за ПУО./ 

 

10т. 

 

5.  Социална отговорност/деца, ползващи безплатно обучение./ 
максимален брой точки - 15т. 

15т.  

Показатели: 

- дете с починал/и родител/и - 4т. 

- дете със специални образователни потребности - 5т. 

- когато две деца от едно семейство са включени в една и съща ДОД, таксата за 

второто дете се заплаща с 50% намаление -  3т. 

- дете с изявени дарби в областта на определената ДОД /до 10% от записаните деца/ 

- 3т. 

 

4т. 

5т. 

 

3т. 

 

3т. 

 

 ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ ЗА КАНДИДАТА: 60т.  

КАНДИДАТУРА ЗА ДОД ПО ДОКУМЕНТИ - ПОДВИЖНИ ИГРИ С ТОПКА/ФУТБОЛ/ - 

ДЮФК „НАЦИОНАЛ „ - №433 /16.06.2022г./ 11:25ч. 

№ Критерии и показатели 

 

Брой точки, 

присъдени на 

кандидата 

Мотиви 

1.  Степен на квалификация на преподавателите в определената ДОД. 
максимален брой точки - 25т. 

 

10т. 

 

Показатели за всеки един от преподавателите: 

-  за степен бакалавър, пряко свързана с определената ДОД - 5т. 

- за степен магистър, пряко свързана с определената ДОД - 10т. 

- за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на 

определената ДОД, / напр. професионално-квалификационна степен, специализации, 

следдипломни квалификации, доктор и др.научни степени/ - 15т. 

/При повече от един преподавател крайният брой точки се формира като 

средноаритметична стойност, като сборът от общия брой точки на предложените 

преподаватели се разделя на броя предложени преподаватели./ 

 

 

10т. 

 

 

 
 

 



2.  Професионален опит на преподавателите, които ще осъществяват 

определената ДОД в ДГ №96, доказани с посочените в Чл.10, ал.8 б „б“ 

документи. 

максимален брой точки - 25т. 

 

25т. 

 

Показатели: 

- при липса на професионален опит - 5т. 

-професионален опит до до 3 години - 10т. 
-професионален опит над 3години - 25т. 

/При повече от един преподавател крайният брой точки се формира като 

средноаритметична стойност, като сборът от общия брой точки на предложените 

преподаватели се разделя на броя предложени преподаватели./ 

 

 

 
25т. 

 

3.  Ресурсно обезпечаване на определената ДОД. 

максимален брой точки - 25т. 

 

25т. 

 

Показатели: 

А/ осигурени учебни помагала за съответната възраст, които са за сметка на 

кандидата - 10т. 

Б/ материално-техническо обезпечаване на обучението, които са за сметка на 

кандидата - 10т. 

 

 

10т. 

 

10т. 

 

4.  Цена на определената ДОД  за обучение за едно занятие според 

възрастта на детето. 

максимален брой точки - 10т. 

Броят точки се определя по следната формула: 

ЦЕНА НА ДОД=  най- ниската предложена цена               Х10 

цената, предложена от съответния участник 

/Продължителност на занятията по възрастови групи се определят съгласно 

изискванията на Чл.25 от Наредба5/03.06.2016г. за ПУО./ 

 

10т. 

 

5.  Социална отговорност/деца, ползващи безплатно обучение./ 
максимален брой точки - 15т. 

 

10т. 

 



Показатели: 

- дете с починал/и родител/и - 4т. 

- дете със специални образователни потребности - 5т. 

- когато две деца от едно семейство са включени в една и съща ДОД, таксата за 

второто дете се заплаща с 50% намаление -  3т. 

- дете с изявени дарби в областта на определената ДОД /до 10% от записаните деца/ 
- 3т. 

 

4т. 

- 

 

3т. 

 
3т. 

Няма за деца със СОП 

 ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ ЗА КАНДИДАТА: 80т.  

КАНДИДАТУРА ЗА ДОД ПО ДОКУМЕНТИ - НАРОДНИ ТАНЦИ - 

ТАНЦУВАЩИ ДЕЦА И ЮНОШИ „ПИОНЕР„ЕООД - №432 /16.06.2022г./ 11:15ч. 

№ Критерии и показатели 

 

Брой точки, 

присъдени на 

кандидата 

Мотиви 

1.  Степен на квалификация на преподавателите в определената ДОД. 
максимален брой точки - 25т. 

 

10т. 

 

Показатели за всеки един от преподавателите: 

-  за степен бакалавър, пряко свързана с определената ДОД - 5т. 

- за степен магистър, пряко свързана с определената ДОД - 10т. 

- за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на 

определената ДОД, / напр. професионално-квалификационна степен, специализации, 

следдипломни квалификации, доктор и др.научни степени/ - 15т. 

/При повече от един преподавател крайният брой точки се формира като 

средноаритметична стойност, като сборът от общия брой точки на предложените 
преподаватели се разделя на броя предложени преподаватели./ 

 

 

10т. 

 

 

 

 

 

2.  Професионален опит на преподавателите, които ще осъществяват 

определената ДОД в ДГ №96, доказани с посочените в Чл.10, ал.8 б „б“ 

документи. 

максимален брой точки - 25т. 

 

25т. 

 

Показатели: 

- при липса на професионален опит - 5т. 

-професионален опит до до 3 години - 10т. 
-професионален опит над 3години - 25т. 

/При повече от един преподавател крайният брой точки се формира като 

средноаритметична стойност, като сборът от общия брой точки на предложените 

преподаватели се разделя на броя предложени преподаватели./ 

 

 

 
25т. 

 



3.  Ресурсно обезпечаване на определената ДОД. 

максимален брой точки - 25т. 

 

25т. 

 

Показатели: 

А/ осигурени учебни помагала за съответната възраст, които са за сметка на 

кандидата - 10т. 

Б/ материално-техническо обезпечаване на обучението, които са за сметка на 

кандидата - 10т. 

 

 

10т. 

 

10т. 

 

4.  Цена на определената ДОД  за обучение за едно занятие според 

възрастта на детето. 

максимален брой точки - 10т. 

Броят точки се определя по следната формула: 

ЦЕНА НА ДОД=  най- ниската предложена цена               Х10 

цената, предложена от съответния участник 

/Продължителност на занятията по възрастови групи се определят съгласно 

изискванията на Чл.25 от Наредба5/03.06.2016г. за ПУО./ 

 

6.7т. 

 

5.  Социална отговорност/деца, ползващи безплатно обучение./ 
максимален брой точки - 15т. 

 
15т. 

 

Показатели: 

- дете с починал/и родител/и - 4т. 

- дете със специални образователни потребности - 5т. 

- когато две деца от едно семейство са включени в една и съща ДОД, таксата за 

второто дете се заплаща с 50% намаление -  3т. 

- дете с изявени дарби в областта на определената ДОД /до 10% от записаните деца/ 

- 3т. 

 

4т. 

5т. 

 

3т. 

 

3т. 

 

 ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ ЗА КАНДИДАТА: 81.7т.  

КАНДИДАТУРА ЗА ДОД ПО ДОКУМЕНТИ - НАРОДНИ ТАНЦИ - 

КСТ„ТАНЦУВАЙ С МЕН „ - №439 /17.06.2022г./ 13:56ч. 

№ Критерии и показатели 

 

Брой точки, 

присъдени на 

кандидата 

Мотиви 

1.  Степен на квалификация на преподавателите в определената ДОД. 
максимален брой точки - 25т. 

 

25т. 

 



Показатели за всеки един от преподавателите: 

-  за степен бакалавър, пряко свързана с определената ДОД - 5т. 

- за степен магистър, пряко свързана с определената ДОД - 10т. 

- за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на 

определената ДОД, / напр. професионално-квалификационна степен, специализации, 

следдипломни квалификации, доктор и др.научни степени/ - 15т. 

/При повече от един преподавател крайният брой точки се формира като 

средноаритметична стойност, като сборът от общия брой точки на предложените 

преподаватели се разделя на броя предложени преподаватели./ 

 

 

10т. 

 

 

 
15т. 

 

2.  Професионален опит на преподавателите, които ще осъществяват 

определената ДОД в ДГ №96, доказани с посочените в Чл.10, ал.8 б „б“ 

документи. 

максимален брой точки - 25т. 

 

25т. 

 

Показатели: 

- при липса на професионален опит - 5т. 

-професионален опит до до 3 години - 10т. 

-професионален опит над 3години - 25т. 

/При повече от един преподавател крайният брой точки се формира като 

средноаритметична стойност, като сборът от общия брой точки на предложените 
преподаватели се разделя на броя предложени преподаватели./ 

 

 

 

25т. 

 

3.  Ресурсно обезпечаване на определената ДОД. 

максимален брой точки - 25т. 

 

25т. 

 

Показатели: 
А/ осигурени учебни помагала за съответната възраст, които са за сметка на 

кандидата - 10т. 

Б/ материално-техническо обезпечаване на обучението, които са за сметка на 

кандидата - 10т. 

 
 

10т. 

 

10т. 

 

4.  Цена на определената ДОД  за обучение за едно занятие според 

възрастта на детето. 

максимален брой точки - 10т. 

Броят точки се определя по следната формула: 

ЦЕНА НА ДОД=  най- ниската предложена цена               Х10 

цената, предложена от съответния участник 

/Продължителност на занятията по възрастови групи се определят съгласно 

изискванията на Чл.25 от Наредба5/03.06.2016г. за ПУО./ 

 

10т. 

 



5.  Социална отговорност/деца, ползващи безплатно обучение./ 
максимален брой точки - 15т. 

15т.  

Показатели: 

- дете с починал/и родител/и - 4т. 

- дете със специални образователни потребности - 5т. 

- когато две деца от едно семейство са включени в една и съща ДОД, таксата за 

второто дете се заплаща с 50% намаление -  3т. 

- дете с изявени дарби в областта на определената ДОД /до 10% от записаните деца/ 
- 3т. 

 

4т. 

5т. 

 

3т. 

 
3т. 

 

 ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ ЗА КАНДИДАТА: 100т.  

КАНДИДАТУРА ЗА ДОД ПО ДОКУМЕНТИ - МОДЕРНИ И ЛАТИНО ТАНЦИ – 

СКСВ-ДСА „ТОМ И ДЖЕРИ „ЕООД - №437 /17.06.2022г./ 13:25ч. 

№ Критерии и показатели 

 

Брой точки, 

присъдени на 

кандидата 

Мотиви 

1.  Степен на квалификация на преподавателите в определената ДОД. 
максимален брой точки - 25т. 

 
20т. 

 

Показатели за всеки един от преподавателите: 

-  за степен бакалавър, пряко свързана с определената ДОД - 5т. 

- за степен магистър, пряко свързана с определената ДОД - 10т. 

- за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на 

определената ДОД, / напр. професионално-квалификационна степен, специализации, 

следдипломни квалификации, доктор и др.научни степени/ - 15т. 

/При повече от един преподавател крайният брой точки се формира като 

средноаритметична стойност, като сборът от общия брой точки на предложените 

преподаватели се разделя на броя предложени преподаватели./ 

 

5т. 

 

 

 

 

15т. 

 

2.  Професионален опит на преподавателите, които ще осъществяват 

определената ДОД в ДГ №96, доказани с посочените в Чл.10, ал.8 б „б“ 

документи. 
максимален брой точки - 25т. 

 

25т. 

 



Показатели: 

- при липса на професионален опит - 5т. 

-професионален опит до до 3 години - 10т. 

-професионален опит над 3години - 25т. 

/При повече от един преподавател крайният брой точки се формира като 

средноаритметична стойност, като сборът от общия брой точки на предложените 
преподаватели се разделя на броя предложени преподаватели./ 

 

 

 

25т. 

 

3.  Ресурсно обезпечаване на определената ДОД. 
максимален брой точки - 25т. 

25т.  

Показатели: 
А/ осигурени учебни помагала за съответната възраст, които са за сметка на 

кандидата - 10т. 

Б/ материално-техническо обезпечаване на обучението, които са за сметка на 

кандидата - 10т. 

 
 

10т. 

 

10т. 

 

4.  Цена на определената ДОД  за обучение за едно занятие според 

възрастта на детето. 

максимален брой точки - 10т. 

Броят точки се определя по следната формула: 

ЦЕНА НА ДОД=  най- ниската предложена цена               Х10 

цената, предложена от съответния участник 

/Продължителност на занятията по възрастови групи се определят съгласно 

изискванията на Чл.25 от Наредба5/03.06.2016г. за ПУО./ 

 

 

 
7.3т. 

 

5.  Социална отговорност/деца, ползващи безплатно обучение./ 
максимален брой точки - 15т. 

 

15т. 

 

Показатели: 

- дете с починал/и родител/и - 4т. 

- дете със специални образователни потребности - 5т. 

- когато две деца от едно семейство са включени в една и съща ДОД, таксата за 

второто дете се заплаща с 50% намаление -  3т. 

- дете с изявени дарби в областта на определената ДОД /до 10% от записаните деца/ 

- 3т. 

 

4т. 

5т. 

 

3т. 

 

3т. 

 

 ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ ЗА КАНДИДАТА: 92.3т.  

КАНДИДАТУРА ЗА ДОД ПО ДОКУМЕНТИ – МОДЕРНИ И ЛАТИНО ТАНЦИ - 

КСТ„ ТАНЦУВАЙ С МЕН„ - №440 /17.06.2022г./ 14:01ч. 



№ Критерии и показатели 

 

Брой точки, 

присъдени на 

кандидата 

Мотиви 

1.  Степен на квалификация на преподавателите в определената ДОД. 
максимален брой точки - 25т. 

 

20т. 

 

Показатели за всеки един от преподавателите: 

-  за степен бакалавър, пряко свързана с определената ДОД - 5т. 
- за степен магистър, пряко свързана с определената ДОД - 10т. 

- за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на 

определената ДОД, / напр. професионално-квалификационна степен, 

специализации, следдипломни квалификации, доктор и др.научни степени/ - 15т. 

/При повече от един преподавател крайният брой точки се формира като 

средноаритметична стойност, като сборът от общия брой точки на предложените 

преподаватели се разделя на броя предложени преподаватели./ 

 

5т. 
 

 

 

15т. 

Прилага уверение за магистратура, 

свързана с определената ДОД. 

2.  Професионален опит на преподавателите, които ще осъществяват 

определената ДОД в ДГ №96, доказани с посочените в Чл.10, ал.8 б „б“ 

документи. 

максимален брой точки - 25т. 

 

25т. 

 

Показатели: 

- при липса на професионален опит - 5т. 

-професионален опит до до 3 години - 10т. 

-професионален опит над 3години - 25т. 

/При повече от един преподавател крайният брой точки се формира като 

средноаритметична стойност, като сборът от общия брой точки на предложените 

преподаватели се разделя на броя предложени преподаватели./ 

 

 

 

25т. 

 

3.  Ресурсно обезпечаване на определената ДОД. 

максимален брой точки - 25т. 

 

25т. 

 

Показатели: 

А/ осигурени учебни помагала за съответната възраст, които са за сметка на 

кандидата - 10т. 

Б/ материално-техническо обезпечаване на обучението, които са за сметка на 

кандидата - 10т. 

 

 

10т. 
 

10т. 

 

4.  Цена на определената ДОД  за обучение за едно занятие според 

възрастта на детето. 

максимален брой точки - 10т. 

Броят точки се определя по следната формула: 

 

 

10т. 

 



ЦЕНА НА ДОД=  най- ниската предложена цена               Х10 

цената, предложена от съответния участник 

/Продължителност на занятията по възрастови групи се определят съгласно 

изискванията на Чл.25 от Наредба5/03.06.2016г. за ПУО./ 

5.  Социална отговорност/деца, ползващи безплатно обучение./ 
максимален брой точки - 15т. 

 

15т. 

 

Показатели: 

- дете с починал/и родител/и - 4т. 

- дете със специални образователни потребности - 5т. 

- когато две деца от едно семейство са включени в една и съща ДОД, таксата за 

второто дете се заплаща с 50% намаление -  3т. 

- дете с изявени дарби в областта на определената ДОД /до 10% от записаните деца/ 

- 3т. 

 

4т. 

5т. 
 

3т. 

 

3т. 

 

 ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ ЗА КАНДИДАТА: 95т.  

След дискутиране и повторно изчисляване на резултатите на основание Чл.11, ал.4 от Правилата Комисията взе единодушно решениие за водещите 

фирми като резултати. 

1. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - „АЛИС АКАДЕМИ“ ЕООД – 99.97 ТОЧКИ. 

2. ТАЕКУОНДО – ФСК“ФОРС“ – 95 ТОЧКИ. 

3. ПОДВИЖНИ ИГРИ С ТОПКА /ФУТБОЛ/ - ДЮФК “НАЦИОНАЛ“ – 80 ТОЧКИ. 

4. НАРОДНИ ТАНЦИ – КСТ “ ТАНЦУВАЙ С МЕН“ – 100 ТОЧКИ. 

5. МОДЕРНИ И ЛАТИНО ТАНЦИ – КСТ „ТАНЦУВАЙ С МЕН“ – 95 ТОЧКИ. 

С  така извършеното класиране работата на Комисията приключи. Протоколът се изготви на базата на получените резултати и е подписан от нейните 
членове. 

Протоколът е изготвен в заседание на Комисията, което приключи на 20.05.2022г. в 15:15ч. 

Работата на Комисията и резултатите, отразени в протокола подлежат на контрол от директора. 

Работата на Комисията е приключена като е подписан Протокола от нейните членове и предаден на Директора на Детска градина №96 „ Росна китка“ с 

входящ номер за упражняване на правомощията му по Чл.16 от Правилата за ДОД. 

Класирането на участниците е направено на базата на обявените критерии. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Комисия: 

Представители на Детска градина №96 „ Росна китка“: 

1. Дора Терзиева – Отузбирова.......................................... 

2. Иванка Кушева – Георгиева............................................ 
3. Елица Иванова.................................................................. 

 

Представители на Родителски актив  и Обществен съвет в ДГ №96 „ Росна китка“: 

4.Александра Георгиева 

5.Люблена Гурдева 

 

Представител на администрация Район „Искър“при Столична община: 

6. Людмила Стоева 

 

Изготвил на базата на решенията на Комисията протокола: 

Дора Терзиева - Отузбирова.......................................... 

 
 

 

 

 

 

 

Входящ №…………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЕМНО – ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ 

 

 

   Днес 24.06.2022г. /двадесет и четвърти юни, две и двадесет и втора година/ подписаната Дора Терзиева - Отузбирова, Председател на Комисия за 

избор на доставчик на допълнителни образователни дейности в Направление “ Английски език“, „Таекуондо“, „ Подвижни игри с топка / футбол/,  

„ Народни танци“ и „ Модерни и латино танци“. 



На основание Чл.16 от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична 

община, приети с Решение №135 по Протокол №30 /06.04.2017г., в сила от 06.04.2017г., изменени и допълнени с решение №795 по Протокол №45 от 

21.12.2017г. 

предадох на Татяна Радева, Директор на ДГ №96 „ Росна китка“ Протокол от дейността на Комисията. 

 
 

 

 

Предаваща страна: 

............................................../ Дора Терзиева – Отузбирова - Председател/ 

Приемаща страна: 

............................................/Татяна Радева –Директор/ 


