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ПРОТОКОЛ  

ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ДЕЙНОСТИ В ДГ № 48 „БРАТЯ ГРИМ” 

 

 

Днес, 15.07.2021 г., на основание Заповед 4759-364 /13.07.2021 г. на Директора на 

ДГ № 48 „Братя Грим “ и във връзка Раздел II, чл. 8 от Правилата за осъществяване на 

допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на 

Столична община, приети с Решение № 135 на СОС по протокол № 30/06.04.17 г., в сила 

от 06.04.17 г., изм. и доп. с Решение № 795 на СОС по Протокол № 45/21.12.17 г., изм. и 

доп. с Решение № 166 на СОС по Протокол № 13 от 14.05.20 г. и решение № 7 по 

Протокол № 4 от 01.06.2021 г. на Педагогически съвет се проведе конкурс по документи 

за ДОД в ДГ № 48 „Братя Грим“. 

Разглеждането на постъпилите оферти за осъществяване на допълнителни 

образователни дейности бе проведено от комисия в състав : 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

1. Зоя Дудина – Николова  – старши  учител в ДГ № 48; 

ЧЛЕНОВЕ: 

2. Ирена Ковачева  – касиер-домакин в ДГ 48; 

3. Райна Сотирова – гл. експерт отдел ОСДК, район „Сердика “; 

4. Димитрина Константинова  – член на Сдружение „Училищно настоятелство“ 

при ДГ № 48 ;   

5. Еми Хайрелова  – старши  учител в ДГ № 48. 

Комисията се събра на 15.07.2021 г. да разгледа и оцени предложенията, 

постъпили в посочения срок за участие в конкурса за избор на изпълнители на 

допълнителните дейности – народни танци , приложни изкуства и плуване  в ДГ № 48  

„Братя Грим“. 

За участие в открития подбор до крайния срок посочен в обявлението в 

администрацията са постъпили 8 оферти. При отварянето на пликовете присъства 

представител на Академия „Том и Джери”.  

Комисията установи: 

Пликовете на кандидатите са подадени в срок, в цялост и запечатани, върху всеки 

Плик е отбелязан вх.№ , дата, час и номер по ред на подаване. 

Преди отварянето на пликовете комисията взе следните решения: 

Разглеждането на офертите да започне по реда на съответната дейност и тяхното 

представяне. 

Всички документи за ДОД от Плик „А“ и Плик „Б“ да бъдат разписвани от двама 

представители на комисията и представител на фирма Академия „Том и Джери”.  

 

Пристъпи се към разглеждане на офертите по дейности: 

1. ПЛУВАНЕ 

Комисията обяви, че е  постъпила една  оферта  за ДОД  Плуване. 

Комисията реши: допуска  УСК   „РИО” до участие в конкурса 

 

2. НАРОДНИ ТАНЦИ 

Комисията обяви, че са постъпили четири   оферти  за  ДОД Народни танци  

2.1. Сдружение КСТ „ ТАНЦУВАЙ С МЕН”. Комисията разгледа обстойно 

документите от Плик „А“, които бяха напълно в съответствие с чл.10 от Правилата за 

осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини 

на територията на столична община. 
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Комисията реши: допуска  Сдружение КСТ „Танцувай с мен” до участие в 

конкурса 

2.2. Сдружение „ЕМОУШЪН“ – Комисията разгледа обстойно документите от 

Плик „А“, които бяха напълно в съответствие с чл.10 от Правилата за осъществяване на 

допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на 

столична община. 

Комисията реши:  допуска   Сдружение „Емоушън“   до участие в конкурса . 

2.3. „ОЛИМП - 26 ”. Комисията разгледа обстойно документите от Плик „А“, които 

бяха напълно в съответствие с чл.10 от Правилата за осъществяване на допълнителни 

образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична 

община. 

Комисията реши: допуска на „Олимп - 26 ” до участие в конкурса 

2.4. Академия „Том и Джери”. Комисията разгледа обстойно документите от 

Плик „А“, които бяха напълно в съответствие с чл.10 от Правилата за осъществяване на 

допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на 

Столична община. 

Комисията реши:  допуска  Академия „Том и Джери” до участие в конкурса. 

 

3. ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА 

Комисията обяви, че са постъпили три оферти  за тази ДОД  ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА 

3.1. АРТ СТУДИО „А-Я“.  Комисията разгледа обстойно документите от Плик „А“, 

които бяха напълно в съответствие с чл.10 от Правилата за осъществяване на 

допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на 

Столична община. 

Комисията реши: допуска  АРТ Студио „А-Я“ до участие в конкурса. 

3.2. ”Студиа Арте Логос”. Комисията разгледа обстойно документите от Плик 

„А“, които бяха напълно в съответствие с чл.10 от Правилата за осъществяване на 

допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на 

Столична община. 

Комисията реши: допуска. „Студиа Арте Логос” до участие в конкурса. 

3.3 Академия „Том и Джери”. Комисията разгледа обстойно документите от 

Плик „А“, които бяха напълно в съответствие с чл.10 от Правилата за осъществяване на 

допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на 

Столична община. 

Комисията реши: допуска. Академия „Том и Джери”до участие в конкурса. 

 

Комисията продължи своята работа с отваряне на документите на допуснатите в 

конкурса кандидати в Плик „Б“ по всяка от ДОД. 

Членовете на комисията започнаха разглеждането на офертите от пликовете „Б“ 

на фирмите, участници  в конкурса за ДОД в ДГ № 48. Детайлно бяха обследвани 

документите на кандидат - преподавателите, касаещи личната им квалификация, 

професионален опит, издадените им сертификати от участия в курсове и обучения. 

Изчисли се и цената на ДОД съгласно чл.11, ал.4 от Правилата за осъществяване 

на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията 

на столична община.  

Класирането на фирмите, кандидати за ДОД в ДГ № 48 „Братя Грим“ са в следната 

последователност по дейности: 

  

ПЛУВАНЕ 

I място: УСК  „РИО” със следния резултат:  

Чл. 11, ал.1, т. б, в - Степен на квалификация на преподавателите – 25т. 
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Чл. 11, ал.2, т. в – Професионален опит на преподавателите – 25т. 

Чл.11, ал.3, т. в – Ресурсно обезпечаване на определената ДОД – 15т. 

- Осигурени учебни помагала за съответната възраст ; 

- Материално-техническо обезпечаване на обучението, което е 

за сметка на кандидата;  

Чл.11, ал.4 – Цена на ДОД за обучение за едно занятие според възрастта на детето 

– 10 т. 

Чл. 11, ал. 5 – Социална отговорност – 15 т.  

Общ брой точки: 90т. 

 МОТИВИ: Предоставените документи на кандидата, доказват квалификационната 

степен на преподавател. Представени са документи за допълнителна квалификация. 

Добро и подробно представяне на учебните планове за съответните възрасти. Цялостно 

офертата отговаря на всички нормативни изисквания.  

  

НАРОДНИ ТАНЦИ 

I място: Сдружение КСТ „ТАНЦУВАЙ С МЕН “ със следния резултат:  

Чл. 11, ал.1, т. б, в - Степен на квалификация на преподавателите – 25т. 

Чл. 11, ал.2, т. в – Професионален опит на преподавателите – 25т. 

Чл.11, ал.3, т. в – Ресурсно обезпечаване на определената ДОД – 25т. 

- Осигурени учебни помагала за съответната възраст ; 

- Материално-техническо обезпечаване на обучението, което е 

за сметка на кандидата;  

Чл.11, ал.4 – Цена на ДОД за обучение за едно занятие според възрастта на детето 

– 3,82 т. 

Чл. 11, ал. 5 – Социална отговорност – 15 т.  

Общ брой точки:  93.82т. 

МОТИВИ: Предоставените документи на кандидата, доказват квалификацията на 

предложения преподавател и активен професионален опит. Представени са документи за 

допълнителна квалификация. Добро и подробно представяне на учебните планове за 

съответните възрасти. Цялостно офертата отговаря на всички нормативни изисквания.  

 II място: СДРУЖЕНИЕ”  ЕМОУШЪН” със следния резултат:  

Чл. 11, ал.1, т. б, в - Степен на квалификация на преподавателите – 25т. 

Чл. 11, ал.2, т. в – Професионален опит на преподавателите – 25т. 

Чл.11, ал.3, т. в – Ресурсно обезпечаване на определената ДОД – 25 т. 

- Осигурени учебни помагала за съответната възраст ; 

- Материално-техническо обезпечаване на обучението, което е 

за сметка на кандидата;  

Чл.11, ал.4 – Цена на ДОД за обучение за едно занятие според възрастта на детето 

– 2.61т. 

Чл. 11, ал. 5 – Социална отговорност – 15 т.  

Общ брой точки: 92.61Т. 

МОТИВИ: Предоставените документи на кандидата, доказват квалификацията на 

предложения преподавател и активен професионален опит. Представени са документи за 

допълнителна квалификация. Офертата отговаря на всички нормативни изисквания. 

 III място: АКАДЕМИЯ  „ТОМ И ДЖЕРИ“ със следния резултат:  

Чл. 11, ал.1, т. б, в - Степен на квалификация на преподавателите – 15т. 

Чл. 11, ал.2, т. в – Професионален опит на преподавателите – 25т. 

Чл.11, ал.3, т. в – Ресурсно обезпечаване на определената ДОД – 25 т. 

- Осигурени учебни помагала за съответната възраст ; 

- Материално-техническо обезпечаване на обучението, което е 

за сметка на кандидата;  
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Чл.11, ал.4 – Цена на ДОД за обучение за едно занятие според възрастта на детето 

– 3.92т. 

Чл. 11, ал. 5 – Социална отговорност – 15т.  

Общ брой точки: 83,92Т. 

МОТИВИ: Предоставените документи на кандидата, доказват квалификацията на 

предложения преподавател и активен професионален опит. Офертата отговаря на всички 

нормативни изисквания. 

            IV място: „ОЛИМП-26” със следния резултат:  

Чл. 11, ал.1, т. б, в - Степен на квалификация на преподавателите – 10т. 

Чл. 11, ал.2, т. в – Професионален опит на преподавателите – 5т. 

Чл.11, ал.3, т. в – Ресурсно обезпечаване на определената ДОД – 25 т. 

- Осигурени учебни помагала за съответната възраст .; 

- Материално-техническо обезпечаване на обучението, което е 

за сметка на кандидата ;  

Чл.11, ал.4 – Цена на ДОД за обучение за едно занятие според възрастта на детето 

– 10 т. 

Чл. 11, ал. 5 – Социална отговорност – 15т.  

Общ брой точки: 65 Т.  

МОТИВИ: Предоставените документи на кандидата, доказват квалификацията на 

предложения преподавател. Предоставеното копие от трудовата книжка е нечетливо. 

Офертата отговаря на всички нормативни изисквания. 

 

ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА 

I място: АКАДЕМИЯ  „ТОМ И ДЖЕРИ“ със следния резултат:  

Чл. 11, ал.1, т. б, в - Степен на квалификация на преподавателите – 25т. 

Чл. 11, ал.2, т. в – Професионален опит на преподавателите – 25т. 

Чл.11, ал.3, т. в – Ресурсно обезпечаване на определената ДОД – 25 т. 

- Осигурени учебни помагала за съответната възраст ; 

- Материално-техническо обезпечаване на обучението, което е 

за сметка на кандидата;  

Чл.11, ал.4 – Цена на ДОД за обучение за едно занятие според възрастта на детето 

– 10т. 

Чл. 11, ал. 5 – Социална отговорност – 15 т.  

Общ брой точки: 100Т. 

МОТИВИ: Предоставената оферта отговаря на всички изисквания, документи 

доказват квалификацията на предложения преподавател и активен професионален опит. 

Представени са документи за допълнителна квалификация. Добро и подробно 

представяне на учебните помагала за съответните възрасти. Цялостно офертата отговаря 

на всички нормативни изисквания. 

II място: „АРТ- СТУДИО А-Я“ със следния резултат:  

Чл. 11, ал.1, т. б, в - Степен на квалификация на преподавателите – 25т. 

Чл. 11, ал.2, т. в – Професионален опит на преподавателите – 25т. 

Чл.11, ал.3, т. в – Ресурсно обезпечаване на определената ДОД – 25 т. 

- Осигурени учебни помагала за съответната възраст ; 

- Материално-техническо обезпечаване на обучението, което е 

за сметка на кандидата;  

Чл.11, ал.4 – Цена на ДОД за обучение за едно занятие според възрастта на детето 

– 4,74 т. 

Чл. 11, ал. 5 – Социална отговорност – 15т.  

Общ брой точки: 94,74т. 
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МОТИВИ: Предоставените документи на кандидата, доказват квалификацията на 

предложения преподавател и активен професионален опит. Представени са документи за 

допълнителна квалификация. Добро и подробно представяне на учебните планове за 

съответните възрасти. Цялостно офертата отговаря на всички нормативни изисквания.  

 III място – „СТУДИА  АРТЕ ЛОГОС” със следния резултат:  

Чл. 11, ал.1, т. б, в - Степен на квалификация на преподавателите – 25т. 

Чл. 11, ал.2, т. в – Професионален опит на преподавателите – 10т. 

Чл.11, ал.3, т. в – Ресурсно обезпечаване на определената ДОД – 25 т. 

- Осигурени учебни помагала за съответната възраст ; 

- Материално-техническо обезпечаване на обучението, което е 

за сметка на кандидата ;  

Чл.11, ал.4 – Цена на ДОД за обучение за едно занятие според възрастта на детето 

– 6,80т. 

Чл. 11, ал. 5 – Социална отговорност – 15т.  

Общ брой точки: 81.80Т. 

МОТИВИ: Предоставените документи на кандидата, доказват квалификацията на 

предложения преподавател и активен професионален опит. Представени са документи за 

допълнителна квалификация. Има предоставени документи за допълнителна 

квалификация и подробно представяне на учебните планове за съответните възрасти.  

  

С оглед извършената оценка на всяка от офертите на кандидатите допуснати до 

конкурса, Комисията предлага на Директора на ДГ № 48 „Братя Грим“, да сключи 

договор с класираните фирми с най-много точки за ДОД, считано от учебната 2021/2022 

год. за срок до 3 учебни години, а именно:  

- ПЛУВАНЕ– УСК „РИО“ 

- НАРОДНИ ТАНЦИ- СДРУЖЕНИЕ КСТ„ТАНЦУВАЙ С МЕН “ 

- ПРИЛОЖНИ  ИЗКУСТВА– АКАДЕМИЯ „ТОМИ ДЖЕРИ“  

 

Настоящият протокол да се връчи на Директора на ДГ № 48 

                                                                                                 Дата: 20.07.2021 г. 

 

КОМИСИЯ 

 

1. …………………………………................ 

/подпис/ 

2. …………………………………................ 

/подпис/ 

3. …………………………………................ 

/подпис/ 

4. …………………………………................ 

/подпис/ 

5. …………………………………................ 

/подпис/ 

 


