
вх № 444/06.07.2022 г. 

ПРОТОКОЛ 
от дейността на комисия, назначена сы Заповед № 262/15.06.2022 г. на директора на 

№ 168 „Слънчогледи” за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти 
за осъществяване на допълнителни образователни дейности по Обяви за провеждане 
на конкурс по документи от 15.06.2022 г. с изх. N2 382/15.06.2022 г. 

днес 28.06.2022 г., 10:00 ч. - Комисия в състав: 
 

Председател: А-- главен учител в ДГ № 168; 

Членове: 

1. . —учител в ДГ № 168; 
2. 1 за — учител в ДГ № 168; 
3.1 — представител на Обществения съвет на ДГ № 168; 

 
 

4. а — представител на Училищното настоятелство на ДГ 
№ 168; 

— представител на районната администрация в р-н 
„Слатина”; 

проведе заседание с начален час 10:00 ч. със задача: Да разгледа, оцени и класира 
предложенията, постьпили в посочения срок за участие в конкурса за избор на изпълнители 
за ДОД „Английски език” в ДГ № 168 „Слънчогледи”  

Заседанието се проведе в присъствието на ( участник в 
процедурата на ДИД „Английсют език”. Други представители на кандидатите не се явиха при 
отварянето на офертите. 

На основание чл. 12, ал. 1 от Правила за осъществяване на допълнителни 
образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община 
конкурсы се провежда по документи. 

Комисията, в присъствието на горепосочения представител получи от деловодството 
на ДГ № 168 „Слънчогледи” 4 [четири/ плика с оферти, запечатани и номерирани по реда на 
тяхното постьпване в дневника за входяща кореспонденция на ДГ № 168 „Слънчогледи”, като 
върху всеки от тях е изписано наименованието/името на кандидата, определената 
допълнителна образователна дейност, има поставен печат с входящ номер, дата и час на 
постьпване. 

До крайния срок за подаване на оферти, посочен в обявата за ДОД, в администрацията 
на детското заведение са постьпили следните оферти: 
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1. „АРИЕМ-9” ЕООД - вх.№ 403/22.06.2022 г., час: 11:50 ч.; 
2. „АЛИС - 8” ЕООД - вх.№ 422/27.06.2022 г., час: 9:00 ч.; 

З. „ЕС БЪЛГАРИЯ консултинг” ЕООД - вх.№ 423/27.06.2022 г., час: 12:00 
4. СДРУЖЕНИЕ „ДАРИЕНС СКУУЛ АКАДЕМИ” -вх.№ 424/27.06.2022 г., час: 

12:30 ч. 

Комисията, по реда на подаване на офертите, пристьпи 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", както следва: 

Кандидат „АРИЕМ-9 
ЕООД“, оферта с вх. Г„Г2 
403/22.06.2022 г. 

По  ферта - 
“3/22.06.2022 г. подписи 

положиха Цат на  

Комисията разгледа документите от плик „А“ и констатира, че съгласно чл. 10, ал. 7 в 
Проекта на договора не са попълнени наименованието, ЕИК, седалище и адрес на управление 
на кандидата. Порци допуснатия пропуск при подаването на офертата, Комисията не допуска 
кандидата до по-нататьшно участие в процедурата, съгласно чл. 15 

подододгтсо. 
Кандидат „АЛИС - 8” ЕООД, оферта с вх. 422/27.06.2022 г. 
По документите от плик „А“ и плик Б“ от оферта с вх. № 422/27.06.2022 г. подписи 

положиха  
Участникът . — управител на също подписа плик „А“ и плик „Б".  
Комисията разгледа документите от плик „А“ и констатира, че всички документи, 

съгласно чл. 10 от ал. 1 до ал. 7 вкл. са представени в изискуемата форма. Комисията допуска 
кандидата до участие в процедурата. 

Кандидат „ЕС БЪЛГАРИЯ КОНСУЛТИНГ” ЕООД, оферта с вх.  
423/27.06.2022 г. 

По документите от плик „А“ и плик „Б“ от оферта с вх .№ 423/27.06.2022 г. подписи 
положиха  

Комисията разгледа документите от плик „А“ и констатира, че всички документи, 
съгласно чл.10 от ал.1 до ал. 7 вкл. са представени в изискуемата форма. Комисията допуска 
кандидата до участие в процедурата. 

Кандидат СДРУЖЕНИЕ „ДАРИЕНС СКУУЛ АКАДЕМИ“, оферта с вх. N2 
424/27.06.2022 г. 
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По документите от плик „А“ и плик „Б“ от оферта с вх. № 424/ 27.06.2022 г. 

подписи положиха  
Участникът ъщо подписа плик 

„А“ и плик „Б”. 
Комисията разгледа документите от плик „А“ и констатира, че всички документи, 

съгласно чл.10 от ал.1 до ал. 7 вкл. са представени в изискуемата форма. Комисията допуска 
кандидата до участие в процедурата. 

След подписване на всички докптенти участника напусна залата и 
комисията продължи работата си в закрито заседание. 

Комисията започна разглеждане и оценка на пликове „Б“ от предложенията на допуснатите 
кандидати, както следва: 

Кандидат „АЛИС - 8” ЕООД, вх. 422/27.06.2022 г. 

Комисията изготви в табличен вид оценка на предложението на кандидата. 
Критерии за оценка на офертите по.чл.11, 

от ал.1 до ал.5 
„Правила за осъществяване на ДОД в 

общински детски градини на територията 
на 

Столична община“ 

Точки Мотиви 

Чл.11, ал.1 Степен 
на квалификация на 
преподавателите — 
макс. бр. точки 25 

Бакалавър — 5 т.   

Магистьр — 10 т. 10 Участникът предлага един 
преподавател 
За предложеният преподавател 
е предоставена диплома за 
висше образование степен 
„Магистьр” по оп еделената О 

Допълнителна ПК — 
15 

15 Предоставени са 
допълнителни квалификации в 
областга на оп еделената О 

Чл.11, ал.2 
Професионален 
опит на 
преподавателите — 
макс. бр. точки 25 

а/при липса на 
професионален опит 
— 5т. 

  

6/ до З години — 10 т.   

в/ над 3 години — 25 
т. 

25 За предложеният кандидат е 
предоставено е копие от 
трудова книжка, 
удостоверяващо професионален 
опит на п еподавателят над 3 
години. 



Чл.11, ал.З Ресурсно 
обезпечаване на 
определената ДОД - 

а/ осигурени учебни 
помагала за 
съответната выраст, 

10 Участникът е предложил за 
своя сметка учебни помагала, 
съобразени със съответната 

з 
макс. бр. точки 25 които са за сметка на 

кандидата — 10 т. 
 выраст. 

6/ материално- 
техническо 
обезпечаване на 
обучението, което е 
за 
сметка на кандидата — 
15 т. 

 Участникът е предложил за 
своя сметка материално-
техническо обезпечаване на 
обучението, 
съобразени със съответната 
выраст. 

Чл.11, ал.4 Цена на определената ДОД за 
обучение за едно занятие според вырастта на 

детето — максимален брой точки 

9,59 Участникът е предложил 
осреднена цена в размер на 
2.90 лв. Предложената цена е 
съотнесена към най-ниската 
предложена осреднена цена от 
2.78 лв. /„ЕС БЪЛГАРИЯ 
КОНСУЛТИНГ” ЕООЩ и 
оценена съобразно формулата по 
чл. 11 ал.4. от «по О О СО». 

Чл.11, ал.5 Социална 
отговорност [деца, 
полагащи безплатно 
обучение/ —макс. 
брой точки 15 

Дете с почина/и 
одители — 4 т. 

4 Участникът е предложил 
ползването на безплатно 
обучение 
от всички категории лица по чл. 
1 1, ал. 5 от «ПОДОДОДГТСО». 

ете със СОП — 5 т. 5 
Когато две деца са от 
едно семейство -3 т. 

 

Дете с изявени дарби 
в областта на 
определената ДОД — 
З 
т. 

 

Общ брой точки по всички критерии: 99,59 
т. 

 

След оценка по посочените критерии, комисията реши: Кандидат „АЛИС - 8” ЕООД получава 
общо 99,59 точки. 

Кандидат „ЕС БЪЛГАРИЯ КОНСУЛТИНГ” ЕООД, вх. 423/27.06.2022 г. 

Комисията изготви в табличен вид оценка на предложението на кандидата. 



Критерии за оценка на офертите по.чл.11, от ал.1 
до ал.5 

„Правила за осьществяване на ДОД в 
общински детски градини на територията на 

Столична община“ 

Точки Мотиви 

Чл.11, ал.1 Степен  
на квалификация 
на 

Бакалавър — 5 т.   

Магистьр — 10 т. 10 Участникът предлага един 
п еподавател. 

4 
преподавателите 
— макс. бр. точки 
25 

  За предложеният преподавател е 
предоставена диплома за висше 
образование степен „Магистьр” 
по оп еделената О 

Допълнителна ПК — 15 т. 15 Предоставени са 
допълнителни квалификации 
в областга на оп еделената О 

Чл.11, ал.2 
Професионален 
опит на 
преподавателите 
макс. бр. точки 25 

а/при липса на п о 
есионален опит — 5т 

  

6/ до 3 години — 10 т.   

в/ над 3 години — 25 т. 25 За предложеният кандидат е 
предоставено е копие от 
трудова книжка, 
удостоверяващо 
професионален опит на п 
еподавателят над З години. 

чл.11, ал.З 
Ресурсно 
обезпечаване на 
определената ДОД 
- макс. бр. точки 
25 

а/ осигурени учебни 
помагала за съответната 
выраст, които са за сметка 
на кандидата — 10 т. 

10 Участникът е предложил за 
своя сметка учебни помагала, 
съобразени със съответната 
выраст. 

6/ материално-техническо 
обезпечаване на 
обучението, което е за 
сметка на кандидата — 15 т. 

15 Участникът е предложил за 
своя сметка материално-
техническо обезпечаване на 
обучението, съобразени със 
съответната вы аст. 

Чл.11, ал.4 - Цена на определената ДОД за 
обучение за едно занятие според вырастта на 
детето — максимален брой точки 

10 Участникът е предложил 
найниската осреднена цена в 
размер на 2.78 лв. в сравнение с 
другите участници, съобразно 
формулата по чл. 11 ал.4. от «по 
о о со». 

Дете с почина/и родители 
— 

4 Участникът е предложил 
ползването на безплатно 



Чл.11, ал.5 
Социална 
отговорност 
/деца, полагащи 
безплатно 
обучение/ —
макс. брой точки 
15 

ете със СОП — 5 т. 5 обучение от всички категории 
лица по чл. 1 1, ал. 5 от 
«подододгтсо». 

Когато две деца са от едно 
семейство -3 т. 

з 

Дете с изявени дарби в 
областга на определената 
о -зт. 

З 

Общ брой точки по всички критерии: 100 т.  

След оценка по посочените критерии, комисията реши: „ЕС БЪЛГАРИЯ 
КОНСУЛТИНГ” ЕООД получава общо 100 точки. 

СДРУЖЕНИЕ „ДАРИЕНС СКУУЛ АКАДЕМИ“ вх. 424/27.06.2022 г. 
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Комисията изготви в табличен вид оценка на предложението на кандидата. 

Критерии за оценка на офертите 
по.чл.11, от ал.1 до ал.5 

„Правила за осьществяване на ДОД в 
общински детски градини на територията на 

Столична община“ 

Точки Мотиви 

Чл.11, ал.1 
Степен на 
квалификация на 
преподавателите 
— макс. бр. точки 
25 

Бакалавър — 5 т.   

Магистьр — 10 т. 10 Участникът предлага един 
преподавател 
За предложеният преподавател е 
предоставена диплома за висше 
образование степен „Магистьр” 
по оп еделената О 

Допълнителна ПК — 15 т 15 Предоставени са документи 
за допълнителна 
професионална 
квалификация — 5 ПКС по оп 
еделената О 

чл.11, ал.2 
Професионален 
опит на 
преподавателите 
макс. бр. точки 25 

а/при липса на п о 
есионален опит— 5 т. 

  

6/ до З години — 10 т.   

в/ над 3 години — 25 т. 25 За предложеният кандидат е 
предоставено е копие от 
трудова книжка, 
удостоверяващо 
професионален опит на п 
еподавателят над 3 години. 



чл.11, ал.З 
Ресурсно 
обезпечаване на 
определената ДОД 
- макс. бр. точки 
25 

а! осигурени учебни 
помагала за съответната 
выраст, които са за сметка на 
кандидата — 10 т. 

10 Участникът е предложил за своя 
сметка учебни помагала, 
съобразени със съответната вы 
аст. 

6/ материално-техническо 
обезпечаване на 
обучението, което е за 
сметка на кандидата — 15 т. 

15 Участникът е предложил за 
своя сметка материално-
техническо обезпечаване на 
обучението, съобразени със 
съответната вы аст. 

Чл.11, ал.4 Цена на определената ДОД за 
обучение за едно занятие според вырастга на 
детето — максимален брой точки 

9,69 Участникът е предложил 
осреднена цена в размер на 2.87 
лв. Предложената цена е 
съотнесена към най-ниската 
предложена осреднена цена от 
2.78 лв. /„ЕС БЪЛГАРИЯ 
КОНСУЛТИНГ' ЕООЩ, и 
оценена съобразно формулата по 
чл. 11 ал. 4 от «подододгтсо». 

чл.11, ал.5 
Социална 

Дете с почина/и родители — 
4 

4 Участникът е предложил 
ползването на безплатно об чение 

отговорност /деца, 
полагащи 
безплатно 
обучение/ —макс. 
брой точки 15 

ете със СОП— 5 т. 5 от всички категории лица по чл. 
11, ал. 5 от «ПОДОДОДГТСО». Когато две деца са от едно 

семейство -3 т. 
з 

Дете с изявени дарби в 
областта на определената 
о -зт. 

З 

Общ брой точки по всички критерии: 99,69 
т. 

 

След оценка по посочените критерии, комисията реши: СДРУЖЕНИЕ „ДАРИЕНС СКУУЛ 
АКАДЕМИ” получава общо 99,69 точки. 

Вы основа на получените точки от кандидатите, комисията направи следното крайно 
класиране: 

ПЪРВО МЯСТО: „ЕС БЪЛГАРИЯ КОНСУЛТИНГ” ЕООД -100 т. 
ВТОРО МЯСТО: СДРУЖЕНИЕ „ДАРИЕНС СКУУЛ АКАДЕМИ” - 99,69 т. 
ТРЕТО МЯСТО: „АЛИС - 8” ЕООД - 99,59 т. 
Комисията предлага на директора на ДГ № 168 «Слънчогледи» да склочи договор за 

ДОД „Английски език” с участника „„ЕС БЪЛГАРИЯ консултинг“ ЕООД, събрал най-много 
точки и класиран на първо място. 

След приклю——
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 



[Свет 

 

 

 


	ПРОТОКОЛ

