
ПРОТОКОЛ  

 

От дейността на комисия, назначена със Заповед № 239/29.05.2019 г. на директора на ДГ № 168 „Слънчогледи“ за 

разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за осъществяване на допълнителни образователни 

дейности по Обява за провеждане на конкурс по документи от 22.05.2019г. 

 

Днес 25.06.2019 г.  Комисия в състав: 

 

Председател : Светланка Благоева Рангелова – главен учител в ДГ № 168; 

 

Членове : 1. Румяна  Иванова Стоилова-Елисаветова –старши учител в ДГ № 168; 

      2. Димитър Михайлов Барбов – представител на Обществения съвет на ДГ № 168; 

      3. Анелия Димитрова Чипева – представител на Училищното настоятелство на ДГ № 168; 

      4. Димо Василев – представител на районната администрация в р-н „Слатина“. 

 

проведе заседание с начален час 10:00 ч. със задача: Да разгледа, оцени и класира предложенията, постъпили в посочения срок за 

участие в конкурсa за избор на изпълнители за допълнителни образователни дейности в ДГ № 168 „Слънчогледи“. 

 

 Заседанието се проведe в присъствието на Върбинка Борисова Хаджидимитрова - представител на „АВО-БЕЛ“ ООД и Лидия 

Димитрова Терзиева – представител  на  ЕТ “ЛТС“ – Лидия Терзиева. 

 

 На основание чл. 12, ал.1 от Правила 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, че са постъпили 18 плика, запечатани и номерирани по 

реда на тяхното постъпване в дневника за входяща кореспонденция на ДГ № 168 „Слънчогледи“, като върху всеки от тях е изписано 

наименованието/името на кандидата, определената допълнителната образователна дейност, има поставен печат с входящ номер, дата и 

час на постъпване. 



 Комисията установи, че за участие до крайния срок, посочен в обявата за ДОД, в администрацията на детското заведение са 

постъпили следните оферти: 

  За  английски език:   

 1. ЕТ „ЛТС“ –Лидия Терзиева с вх.№ 457/0з.06.2019г.;    

 2.“Ринго 2005“ ЕООД с вх.№ 518/11.06.2019 г.;                                   

 3. Езиков център  „Авида“с вх.№ 520/13.06.20149 г.;    

 4.“Алис 8“ ЕООД с вх.№ 521/13.06.2019 г.;    

 5.“АВО-БЕЛ“ ООД с вх.№ 523/14.06.2019 г.;             

 6.“Цебо – 99“ ООД с вх.№ 525/14.06.2019 г. 

    

 За  танци: 

 1. Сдружение „КСТ- Танцувай с мен“ с вх.№ 458/03.06.2019 г.;         

 2.Людмила Николаева Пенчева с вх.№ 511/07.06.2019 г.;         

 3. „Артен“ ЕООД с вх.№ 519/12.06.2019 г.;         

 4.Сдружение „Емоущън денсинг скуул“ с вх.№ 524/14.06.2019 г.;          

 5.СД „Том и Джери“ с вх.№529/ 14.06.2019 г.;        

 6.Детски спортен клуб „Кидс Кен Денс“ Сдружение с вх.№ 530/14.06.2019 г. 
 

 За  плуване:  

1.Сдружение „Олимпиада спорт клуб“ с вх.№ 459/ 03.06.2019 .;  

2.Плувен клуб „Бриз“ с вх.№ 498/06.06.2019 г.;   

3.Спортен клуб „Натасио“ с вх.№ 510/07.06.2019 г.; 

 

  За  футбол:   

1. Сдружение „Олимпиада спорт клуб“ с вх.№ 460/03.06.2019 г.; 

2.ДФК „Шампион“ с вх.№ 531/14.06.2019 г.; 

3.ДЮФК „Национал“ с вх.№ 532/14.06.2019 г. 

 

 Комисията пристъпи към отваряне на плик „А“ и плик „Б“ на кандидатите и подписване на документите от членовете на 

комисията и от  кандидатите, спазвайки принципите на прозрачност, съгласно чл. 12, ал.2 от „Правила за осъществяване на 

допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община“, като следва: 

 



По документите от плик „А“ и плик „Б“ от оферта с вх. № 457/03.06.2019 г. подписи положиха Димо Василев, Анелия Чипева и 

Върбинка Хаджидимитрова. 

По документите от плик „А“ и плик „Б“  от оферта с вх. № 458/03.06.2019 г. подписи положиха Димитър Барбов и Анелия Чипева. 

По документите от плик „А“ и плик „Б“  от оферта с вх .№ 460/03.06.2019 г. подписи положиха Румяна Стоилова-Елисаветова и Димо 

Василев. 

По документите от плик „А“ и плик „Б“ от оферта с вх. № 459/ 03.06.2019 г. подписи положиха Светланка Рангелова и Димитър Барбов. 

По документите от плик „А“ и плик „Б“ от оферта с вх. № 460/03.06.2019 г. подписи положиха Румяна Стоилова-Елисаветова и Димо 

Василев. 

По документите от плик „А“ и плик „Б“ от оферта с вх. № 498/06.06.2019 г. подписи положиха Светланка Рангелова и Димитър Барбов. 

По документите от плик „А“ и плик „Б“ от оферта с вх. № 510/07.06.2019 г. подписи положиха Светланка Рангелова и Димитър Барбов. 

По документите от плик „А“ и плик „Б“ от оферта с вх. № 511/07.06.2019 г. подписи положиха Димитър Барбов и Анелия Чипева.   

По документите от плик „А“ и плик „Б“ от оферта с вх. № 518/11.06.2019 г. подписи положиха Румяна Стоилова-Елисаветова, Димитър 

Барбов и Лидия Терзиева. 

По документите от плик „А“ и плик „Б“ от оферта с вх. № 519/12.06.2019 г. подписи положиха Светланка Рангелова и Анелия Чипева. 

По документите от плик „А“ и плик „Б“ от оферта с вх. № 520/13.06.2019 г. подписи положиха Димо Василев, Анелия Чипева и 

Върбинка Хаджидимитрова. 

По документите от плик „А“ и плик „Б“ от оферта с вх. № 521/13.06.2019 г. подписи положиха Димо Василев, Анелия Чипева и 

Върбинка Хаджидимитрова.    

По документите от плик „А“ и плик „Б“ от оферта  с вх.№ 523/14.06.2019 г. подписи положиха Румяна Стоилова-Елисаветова, Димитър 

Барбов и Лидия Терзиева. 

По документите от плик „А“ и плик „Б“ от оферта с вх. № 524/14.06.2019 г. подписи положиха Димитър Барбов и Анелия Чипева. 

По документите от плик „А“ и плик „Б“ от оферта с вх. № 525/14.06.2019 г. подписи положиха Димо Василев, Анелия Чипева и 

Върбинка Хаджидимитрова 

По документите от плик „А“ и плик „Б“  от оферта  с вх. № 529/14.06.2019 г. подписи положиха Димо Василев и Анелия Чипева.        

По документите от плик „А“ и плик „Б“  от оферта  с вх. № 530/14.06.2019 г. подписи положиха Румяна Стоилова-Елисаветова и Анелия 

Чипева. 

По документите от плик „А“ и плик „Б“ от оферта с вх. № 531/14.06.2019 г. подписи положиха Румяна Стоилова-Елисаветова и Димо 

Василев. 

По документите от плик „А“ и плик „Б“ от оферта с вх. № 532/14.06.2019 г. подписи положиха Румяна Стоилова-Елисаветова и Димо 

Василев. 

 

След подписване на всички документи от фирмите, комисията продължи работата си в закрито заседание. 



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

 

Кандидат  Плувен клуб „Бриз“ – Комисията констатира, че представеното Решение № 1  на Бургаски окръжен съд от 30.10.2017г. е 

подадено в незаверено на 1 страница копие, като липсата на оригинален подпис и печат на кандидата го опорочава. Представеният 

Устав на плувен клуб „Бриз“-Бургас е подадено в незаверено копие от стр.1 до стр. 8 включително, като липсата на оригинален подпис 

и печат на кандидата го опорочава. Представеното свидетелство за съдимост е подадено в незаверено копие, като липсата на 

оригинален подпис и печат на кандидата го опорочава. Това е съществено нарушение, поради което кандидат Плувен клуб „Бриз“ не се 

допуска до по-нататъшно участие в конкурса. 

 

Кандидат Спортен клуб „Натасио“ -  Комисията констатира, че не е представена декларация по ЗПУО от педагогическите специалисти, 

а само от представляващия фирмата. Декларацията следва да изхожда от името на педагогическите специалисти, тъй като не може 

кандидата да декларира обстоятелства от името на друго лице. Декларацията е персонална, от името на педагогическия специалист, 

който носи дисциплинарна отговорност пред работодателя съгласно чл. 220, ал. 5 от ЗПУО за деклариране на неверни данни.  Това е 

съществено нарушение на чл.10, ал. 4 от Правилата. Комисията не допуска кандидата до участие. 

 

Кандидат Сдружение „Олимпиада спорт клуб“ вх.№ 459 – Комисията констатира, че всички документи, съгласно чл.10 от ал.1 до ал.  7 

вкл. са представени в изискуемата форма. Комисията допуска кандидата до участие. 

 

Кандидат ДФК „Шампион“ – Комисията констатира, че не е представена декларация по ЗПУО от педагогически специалист – Емил 

Николов, а само от представляващия фирмата Костадин Мезарчиев. Декларацията следва да изхожда от името на педагогическия 

специалист, тъй като не може кандидата да декларира обстоятелства от името на друго лице. Декларацията е персонална, от името на 

педагогическия специалист, който носи дисциплинарна отговорност пред работодателя съгласно чл. 220, ал.5 от ЗПУО за деклариране 

на неверни данни. Това е съществено нарушение на чл.10, ал. 4 от Правилата. Комисията не допуска до по-нататъшно участие н 

конкурса  ДФК „Шампион“. 

 

Кандидат  Сдружение „Олимпиада спорт клуб“  вх.№ 460– Комисията констатира, че представеното Удостоверение  на Софийски 

градски съд от 17.04.2009 г. е подадено в незаверено копие, като липсата на оригинален  подпис и печат на кандидата го опорочава. 

Представеното Решение  на Софийски градски съд  № 1 от 27.03.2015 г. е подадено в незаверено  копие, като липсата на оригинален 

подпис и печат на кандидата го опорочава. Представеното Удостоверение № 014/28.05.2015 г. на Министерство на правосъдието е 

подадено в незаверено  копие, като липсата на оригинален подпис и печат на кандидата го опорочава. Представеното Удостоверение № 

6480/10.11.2015 г.  на Министерство на младежта и спорта е подадено в незаверено копие, като липсата на оригинален подпис и печат 



на кандидата го опорочава. Това са съществени нарушения, поради които кандидат Сдружение „Олимпиада спорт клуб“  не се допуска 

до по-нататъшно участие в конкурса. 

 

Кандидат ДЮФК „Национал“ – Комисията констатира, че всички документи, съгласно чл. 10 от ал. 1 до ал. 7 вкл. са представени в 

изискуемата форма. Комисията допуска кандидата до участие. 

 

Кандидат ЕТ„ЛТС“-Лидия Терзиева – Комисията констатира, че всички документи, съгласно чл. 10 от ал. 1 до ал. 7 вкл. са представени 

в изискуемата форма. Комисията допуска кандидата до участие. 

 

Кандидат „АВО-БЕЛ“ ООД  –  Комисията констатира, че не е представено удостоверение за актуално състояние. Комисията констатира, 

че в представената декларация по чл. 220, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование е непълна, липсва ЕГН на 

педагогически специалист - Мила Витанова Иванова.  Това са съществени нарушения.  След обсъждане, комисията реши да не допусне 

кандидата до участие.  

 

Кандидат „Цебо-99“ ООД  –  Комисията констатира, че не е представено  удостоверение за актуално състояние. Комисията констатира, 

че не е представена декларация по ЗПУО от педагогическите специалисти, а само от представляващия фирмата. Декларацията следва да 

изхожда от името на педагогическите специалисти, тъй като не може кандидата да декларира обстоятелства от името на друго лице. 

Декларацията е персонална, от името на педагогическия специалист, който носи дисциплинарна отговорност пред работодателя 

съгласно чл. 220, ал. 5 от ЗПУО за деклариране на неверни данни.  Това е съществено нарушение на чл.10, ал. 4 от Правилата.  Това са 

съществени нарушения, поради които кандидат  „Цебо-99“ ООД  не се допуска до по-нататъшно участие в конкурса.  

Кандидат Езиков център „Авида“- Комисията констатира, че представеното свидетелство за съдимост е подадено в не заверено копие, 

като липса на оригинален подпис и печат  на кандидата го опорочава. Комисията констатира, че не е представена декларация по ЗПУО 

от педагогическите специалисти, а само от представляващия фирмата. Декларацията следва да изхожда от името на педагогическите 

специалисти, тъй като не може кандидата да декларира обстоятелства от името на друго лице. Декларацията е персонална, от името на 

педагогическия специалист, който носи дисциплинарна отговорност пред работодателя съгласно чл.220, ал.5 от ЗПУО за деклариране 

на неверни данни.  Това е съществено нарушение на чл.10, ал. 4 от Правилата. Това са съществени нарушения, поради които кандидат 

ЕЦ „Авида“ не се допуска до по-нататъшно участие в конкурса. 

 

Кандидат „Алис 8“ ЕООД – Комисията констатира, че всички документи, съгласно чл.10 от ал. 1 до ал. 7 вкл. са представени в 

изискуемата форма. Комисията допуска кандидата до участие. 

 



Кандидат „Ринго 2005“ ЕООД – Комисията констатира, че всички документи, съгласно чл.10 от ал.1 до ал. 7 вкл. са представени в 

изискуемата форма. Комисията допуска кандидата до участие. 

 

Кандидат Сдружение „КТС-Танцувай с мен„ – Комисията констатира, че всички документи, съгласно чл.10 от ал.1 до ал. 7 вкл. са 

представени в изискуемата форма. Комисията допуска кандидата до участие. 

 

Кандидат  „Артен“ ЕООД- Комисията констатира, че представеното Удостоверение № 20190606143814/06.06.2019 г. е подадено в 

незаверено копие, като липсата на оригинален подпис и печат на кандидата го опорочава. Комисията констатира, че не е представена 

декларация по ЗПУО от педагогическите специалисти, а само от представляващия фирмата. Декларацията следва да изхожда от името 

на педагогическите специалисти, тъй като не може кандидата да декларира обстоятелства от името на друго лице. Декларацията е 

персонална, от името на педагогическия специалист, който носи дисциплинарна отговорност пред работодателя съгласно чл. 220, ал. 5 

от ЗПУО за деклариране на неверни данни.  Това е съществено нарушение на чл. 10, ал.4 от Правилата.  Представеното свидетелство за 

съдимост е подадено в не заверено копие, като липсата на оригинален подпис и печат  на кандидата го опорочава. Това са съществени 

нарушения, поради които кандидат „Артен“ ЕООД не се допуска до по-нататъшно участие в конкурса. 

 

Кандидат Людмила Николаева Пенчева – Комисията констатира, че представената лична карта е подадено в незаверено копие, като 

липсата на оригинален подпис   на кандидата го опорочава. Представеното свидетелство за съдимост е подадено в незаверено копие, 

като липсата на оригинален подпис и печат  на кандидата го опорочава. В представения проектодоговор освен данните на кандидата, е 

попълнена индивидуална цена на ДОД за едно дете. Тази Информация съгласно Правилата чл.13, ал.2 във връзка с чл.10, ал. 8, буква 

„д“ следва да бъде посочена в документите в плик „Б“. Това са съществени нарушения, поради които кандидат Людмила Николаева 

Пенчева не се допуска до по-нататъшно участие в конкурса. 

 

Кандидат Сдружение „Емоушън денсинг скуул“- Комисията констатира, че представения устав на сдружението е копиран двустранно и 

подаден в не напълно заверено копие, като липсата на оригинален подпис и печат  на кандидата на 2, 4, 6 , 8, и 10 страница, което го 

опорочава. В представения проектодоговор  на стр. 2 в чл. 9 има надвишаване на учебните часове за предлаганата ДОД (30-40 минути), 

което е в нарушение на чл. 25 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за предучилищното образование (за първа и втора група е от 15 до 20 

минути, а за трета и четвърта група е от 20 до 30 минути). Това са съществени нарушения, поради които кандидат  Сдружение 

„Емоушън денсинг скуул“ не се допуска до по-нататъшно участие в конкурса. 

 

Кандидат СД „Том и Джери“- Комисията констатира, че представеният, че върху представения плик „А“ има сложени три пъти  личен 

подпис на подателя, което не е редно. Комисията констатира, че не е представена декларация по ЗПУО от педагогическите специалисти, 

а само от представляващия фирмата. Декларацията следва да изхожда от името на педагогическите специалисти, тъй като не може 



кандидата да декларира обстоятелства от името на друго лице. Декларацията е персонална, от името на педагогическия специалист, 

който носи дисциплинарна отговорност пред работодателя съгласно чл. 220, ал. 5 от ЗПУО за деклариране на неверни данни. Това е 

съществено нарушение на чл. 10, ал. 4 от Правилата.. Това са съществени нарушения, поради които кандидат  СД „Том и Джери“ не се 

допуска до по-нататъшно участие в конкурса. 

 

Кандидат Детски спортен клуб „Кидс Кен Денс“ Сдружение – Комисията констатира, че всички документи, съгласно чл.10 от ал.1 до 

ал. 7 вкл. са представени в изискуемата форма. Комисията допуска кандидата до участие. 

 

 Комисията пристъпи към разглеждане на документите в плик „Б“ на всички допуснати участници. 

Оценяване на офертите на допуснатите участници: Съгласно таблицата 

 
№ Вх.№ фирма Степен на 

кварификация 

Професионален 

опит в 

предлаганата ДОД 

Програма за 

обучение на 

децата 

Цена за ДОД 

за 1 дете 

Социална 

отговорност 

Максимален 

брой точки  

 

   Максимален брой 

точки  - 25 

Максимален брой 

точки  - 25 

Максимален 

брой точки - 20 

Максимален 

брой точки  - 

20 

Максимален брой 

точки  - 10 

 

   5  10 15 5 10 25 7 7 6  2 2 2 2 2  

1 457/03.06. 

2019 г.  

ЕТ“ЛТС“-Лидия 

Терзиева  

(английски език) 

- 10 15 - - 25 7 7 6 20 2 2 2 2 2 100 т. 

2 458/03.06. 

2019 г. 

Сдружение „КСТ-

Танцувай с мен“ 

(танци) 

- 10 15 - - 25 7 7 6 20 2 2 2 2 2 100 т. 

3 459/03.06. 

2019г. 

Сдружение 

„Олимпиада Спорт 

Клуб“  (плуване) 

- 10 15 - - 25 7 7 6 20 2 2 2 2 2 100 т. 

4 518/11.06. 

2019 г. 

„Ринго 

2005“ЕООД 

(английски език) 

5 - 15 - - 25 6 7 6 20 2 2 2 2 20 94 т. 

5 521/13.06. 

2019г. 

„Алис 8“ ЕООД 

(английски език) 
0 - 15 - - 25 7 7 4 20 2 2 2 2 2 88  т. 

6 530/14.06. 

2019г. 

Детски спортен 

клуб „Кидс Кен 

Денс“ (танци) 

5 - - - - 25 0 0 0 20 2 2 2 2 2 60 т. 

7 532/14.06. ДЮФК“Национал“ - 10 15 - - 25 7 7 6 20 2 2 2 2 2 100т. 



2019 г. (футбол) 

 

 

Мотиви за оценяването: 

 

1.Оферта за английски език на ЕТ „ЛТС“ – Лидия Терзиева с вх. № 457/03.06.2019 г. – Предложените преподаватели са магистри със 

завършена методика на чуждоезиково обучение и ранно езиково обучение. Притежават и допълнителна професионална квалификация в 

областта на ДОД. Професионалният им опит в предлаганата ДОД е над 3 години. Програмата за обучение на децата е с ясно 

формулирани цели, съответства на направлението, очакваните резултати са постижими, осигурени са учебните ресурси за 

осъществяването на програмата. Към програмата са приложени учебни планове за 3-4 г., 4-5 г., 5-6 г. и 6-7 г. деца. Приложени са и 

индивидуалните учебни тетрадки за работа с деца. Цената за ДОД е определена по формулата за изчисляване. Всички деца, изброени в 

чл. 11, ал. 6 от Правилата, ползват безплатно обучение. 

2.Оферта за танци на Сдружение „КСТ - Танцувай с мен“ с вх. № 458/03.06.2019 г. - Предложените преподаватели са магистри с 

допълнителна професионална квалификация в областта на ДОД. Професионалният им опит в предлаганата ДОД е над 3 години. 

Програмата за обучение на децата е с ясно формулирани цели, съответства на направлението, очакваните резултати са постижими, 

осигурени са учебните ресурси за осъществяването на програмата. Цената за ДОД е определена по формулата за изчисляване. Всичси 

деца, изброени в чл. 11, ал. 6 от Правилата, ползват безплатно обучение.  

3. Оферта за плуване на Сдружение „Олимпиада спорт клуб“ с вх.№ 459/03.06.2019 г. - Предложените преподаватели са магистри с 

допълнителна професионална квалификация в областта на ДОД. Професионалният им опит в предлаганата ДОД е над 3 години. 

Програмата за обучение на децата е с ясно формулирани цели, съответства на направлението, очакваните резултати са постижими, 

осигурени са учебните ресурси за осъществяването на програмата. Цената за ДОД е определена по формулата за изчисляване. Всичси 

деца, изброени в чл.11, ал. 6 от Правилата, ползват безплатно обучение. 

4.Оферта за английски език на “Ринго 2005“ ЕООД с вх. № 518/11.06.2019 г.- Предложената преподавателка има представена диплома за 

средно образование от общообразователно училище с профил-английски език, притежава свидетелство за професионална 

квалификация по специалност – английски език и литература и   магистър по международни икономически отношения с професионална 

квалификация- икономист.  Има представени сертификати за  допълнителна професионална квалификация, но те  не са от областта на 

предлаганата ДОД. Професионалният им опит в предлаганата ДОД е над 3 години. В програмата за обучение на децата са формулирани  

глобални цели и цели и очаквани резултати в различни възрастови групи.  Не са приложени  индивидуалните  учебни тетрадки  или др. 

за  работа с деца. Не са осигурени учебните ресурси за осъществяването на представената  програма. Цената за ДОД е определена по 

формулата за изчисляване. Всички деца, изброени в чл.11, ал. 6 от Правилата, ползват безплатно обучение. 

5. Оферта за английски език на “Алис 8“ ЕООД с вх. № 521/13.06.2019 г. - Предложената преподавателка има представена диплома за 

магистър по предучилищна и начална училищна педагогика, но то не е в областта на предлаганата ДОД. Лицето няма завършена 



методика на чуждоезиково обучение или ранно езиково обучение. Има представени сертификати за допълнителна професионална 

квалификация. Професионалният им опит в предлаганата ДОД е над 3 години. Предложените занятия с продължават 30 – 40 минути  не 

отговарят на   чл.25 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за предучилищното образование (от 15 до 20 минути  за първа и втора възрастова 

група и от 20 до 30 минути за трета и четвърта група).  В програмата за обучение на децата са формулирани  цели и очаквани резултати 

в различни възрастови групи. Към програмата не са приложени учебни планове за 3-4 г., 4-5 г., 5-6 г. и 6-7 г. деца. Приложени са и 

индивидуалните  учебни тетрадки за  работа с деца.  Не са приложени  индивидуалните  учебни тетрадки  или др. за  работа с деца. 

Цената за ДОД е определена по формулата за изчисляване. Всичси деца, изброени в чл.11, ал. 6 от Правилата, ползват безплатно 

обучение. 

6. Оферта  за танци на Детски спортен клуб „Кидс Кен Денс“ Сдружение с вх. № 530/14.06.2019 г. - Предложената преподавателка е  

бакалавър със специалност –физическо възпитание, следва магистратура по специалност –художествена гимнастика. с допълнителна 

професионална квалификация в областта на ДОД. Професионалният и опит като треньор е над 3 години. В програмата за обучение на 

децата няма ясно формулирани цели и връзката и със съдържанието на образователното направление,  няма и очакваните  резултати,  не 

са осигурени учебните ресурси за осъществяването на програмата. Цената за ДОД е определена по формулата за изчисляване. Всички 

деца, изброени в чл.11, ал. 6 от Правилата, ползват безплатно обучение. 

7.Оферта за футбол на ДЮФК „Национал“ с вх.№ 532/14.06.2019 г. - Предложените преподаватели са магистри с допълнителна 

професионална квалификация в областта на ДОД. Професионалният им опит в предлаганата ДОД е над 3 години. Програмата за 

обучение на децата е с ясно формулирани цели, съответства на направлението, очакваните резултати са постижими, осигурени са 

учебните ресурси за осъществяването на програмата. Цената за ДОД е определена по формулата за изчисляване. Всички деца, изброени 

в чл.11, ал. 6 от Правилата, ползват безплатно обучение.  

 

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

 

Комисията предлага на Директора на ДГ № 168 да сключи договор с кандидата, класиран на първо място за съответната дейност, 

според класирането на участниците съгласно оценяването. 

 

Слес приключване на своята работа, членовете на комисията подписаха протокола 

 

Настоящият протокол е съставен  25.06.2019 г.  и цялата документация в процедурата се предава на Директора за издаване на 

заповед за определяне на спечелилите конкурса кандидати. 
 

              Директор-Надежда Тончева                                Дата на получаване на протокола: 26.06.2019г. 


