
                                                     

      
   



След покана касиер-домакина Иванка Желязкова Димова внесе и предостави на 

Председателя постъпилите в деловодството на ДГ№116“Мусала“ предложения от фирмите 

участници в конкурса по реда на постъпването им и в съответствие с входящ номер от 

дневника за входяща кореспонденция с посочени дата, месец, година и час, наименование 

на кандидата, както следва: 

1. Сдружение Клуб за изкуства „Терпсихора“   - Вх. № 01-24 / 25.09.2020г. час на 

постъпване на документите -  13,10ч. 

2. Сдружение с нестопанска цел „КСТ ТАНЦУВАЙ С МЕН“, Вх. № 02-25/ 25.09.2020г., 

час на постъпване на документите – 15,00 ч.; 

3. Сдружение КСТ „Танцомания“ – Вх. № 03-28/ 28.09.2020 г. час на постъпване на 

документите  - 13,10ч.  

4. „Емоушън денсинг скуул“ Вх. № 04-41 от 29.09.2020 , час на постъпване на 

документите - 13,25ч. 

5. „Артен“ ЕООД, Вх. № 05-50/ 29.09.2020г., час на постъпване на документите 14,45ч. 

              Преди да започне работа, Комисията установи следното: 

      Подадените пликове са с ненарушена цялост.  За участие в открития подбор до крайния 

срок посочен в обявлението, а именно 15.00 ч. на 29.09.2020 г. в деловодството на ДГ № 

116“Мусала“ са постъпили документи от: 

1. Сдружение Клуб за изкуства „Терпсихора“   - Вх. № 01-24 / 25.09.2020г. час на 

постъпване на документите -  13,10ч. 

2. Сдружение с нестопанска цел „КСТ ТАНЦУВАЙ С МЕН“, Вх. № 02-25/ 25.09.2020г., 

час на постъпване на документите – 15,00 ч.; 

3. Сдружение КСТ „Танцомания“ – Вх. № 03-28/ 28.09.2020 г. час на постъпване на 

документите  - 13,10ч.  

4. „Емоушън денсинг скуул“ Вх. № 04-41 от 29.09.2020 , час на постъпване на 

документите - 13,25ч. 

5. „Артен“ ЕООД, Вх. № 05-50/ 29.09.2020г., час на постъпване на документите 14,45ч. 

След подписване на приемо-предавателен протокол за предоставените пликове и 

напускане на залата от касиер-домакина, комисията пристъпи към разглеждане на 

представените документи. Констатирано бе, че са налице пет подадени в срок предложения. 

Двама от членовете на комисията подписаха всяка страница на документите. 

 

При разглеждане на документите на всеки един от кандидатите, Комисията констатира 

следното: 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1: Сдружение Клуб за изкуства „Терпсихора“,  

Предложението е постъпило на 25.09.2020г. в 13,10ч. с Вх. № 01-24  

Комисията пристъпи към отваряне на плика и констатира наличието на – Плик „А“ и 

Плик „Б“ – съгласно изискванията на Правилата и Обявата. При отваряне на плик А и 

констатира, че предложението е подадено от: Сдружение Клуб за изкуства „Терпсихора“ , 

ЕИК 176491389, представлявано от Б. В . Т. 

Комисията констатира наличието на следните документи (всеки един след 

представянето му бе подписван от двама членове на комисията  

 
 



Документ Забележка 

Списък на документите (чл. 10, ал. 1 от 

Правилата) 

Съгласно изискванията на Правилата и 
Обявата – всички документи са описани 

Заявление за участие в конкурс (чл. 10, 

ал. 2 от Правилата) 

Комисията констатира, че заявлението е подписано от 

управителя на участника - с вписан адрес и седалище на  

Кандидата, но няма посочени тел. за контакт и ел. адрес, 

което е в нарушение на чл.10 ал2 от Правилата) 

Копие на документ за регистрация / ЕИК 

(чл. 10, ал. 3 от Правилата) 

Съгласно изискванията на Правилата и Обявата е 

посочен ЕИК; 

Декларация на основание чл. 220, ал. 1 

ЗПУО (чл. 10, ал. 4 от Правилата) 

Съгласно изискванията на Правилата и 

Обявата – подписана от педагогическия специалист, 

който ще осъществява дейността 

Свидетелство за съдимост за един 

преподавател (чл. 10, ал. 5 от Правилата) 

Съгласно изискванията на Правилата и 

Обявата  

Референции (чл. 10, ал. 6 от Правилата) Съгласно изискванията на Правилата и обявата – 
представени 2 бр. референции.  

Проект на договор /Приложение № 1/, в 

който се попълват данните на кандидата 

(чл. 10, ал. 7 от 
Правилата) 

Комисията констатира, че е направена промяна в 

представения Договор, като е изтрито изречение второ 

от чл.3, а именно:  „ Изпълнителят се задължава да 

превежда по банковата сметка на Възложителя 30 % 

от събраните такси.“; 

 Попълнени са  цена и брой занимания седмично, което 

е в противоречие с изискванията на Правилата – както 

с оглед на попълването на неизискуема информация 

(т.е. нарушаване на формата на документа съгласно 

Правилата), така и с оглед на разкриване на 

информация, която не следва да присъства и да е 

отразена в проекта на договор (това е и смисълът от 

поставяне на офертата в отделен плик Б съгласно чл. 

13, ал.2 във вр. чл. 10, ал. 8 от Правилата), така и с оглед 

на самите разпоредби на Правилата и договора за 

конкретно разписване на параметри с оглед на 

постъпилото предложение в неговата цялост. 

Доколкото е налице порок, който не може да бъде 

отстранен по служебен път, а нарушаването на 

изискването за начин на попълване на договора, 

установен от Правилата и Обявата по своята същност 

представлява не представяне на документ в надлежна 

форма, то на основание чл. 15 от Правилата Комисията 

не допуска до участие в конкурса 

 кандидата. 

Комисията отвори Плик Б единствено с 

на Комисията върху всички документи  
 

 

цел полагане на два подписа от членове 

съобразно изискването на Правилата. 



 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2: Сдружение с нестопанска цел КСТ „Танцувай с мен“ 

Предложението е постъпило на 25.09.2020г. в 15,00 ч. с Вх. № 02-25 . След отваряне на 

плика се констатира наличието на два плика – Плик „А“ и Плик „Б“ – съгласно изискванията 

на Правилата и Обявата. 

Комисията пристъпи към отваряне на плик А и констатира, че предложението е 

подадено от : КСТ „Танцувай с мен“, БУЛСТАТ 175251010 , представлявано от М.С.М. 

Комисията констатира наличието на следните документи (всеки един след 

представянето му бе подписван от двама членове на комисията  
 

Документ Забележка 

Списък на документите (чл. 10, ал. 1 от 

Правилата) 

Съгласно изискванията на Правилата и 
Обявата – всички документи са описани 

Заявление за участие в конкурс (чл. 10, ал. 2 

от Правилата) 

Съгласно изискванията на Правилата и Обявата - 

подписано от Председателя на участника /с вписан 

адрес, седалище на кандидата, тел. за контакт и ел. 

адрес/ 

Копие на документ за регистрация / ЕИК (чл. 

10, ал. 3 от Правилата) 

Съгласно изискванията на Правилата и Обявата – 

посочен ЕИК, представено удостоверение     за     

съдебна    регистрация, представен Устав; 

Декларация на основание чл. 220, ал. 1 ЗПУО 

(чл. 10, ал. 4 от Правилата) 

Съгласно изискванията на Правилата и 

Обявата – подписана от педагогическия 

специалист, който ще осъществява дейността 

Свидетелство за съдимост за един 

преподавател (чл. 10, ал. 5 от Правилата) 

Съгласно изискванията на Правилата и 

Обявата  

Референции (чл. 10, ал. 6 от Правилата) Съгласно изискванията на Правилата и обявата – 
представени 5 бр. референции 

Проект на договор /Приложение № 1/, в който 

се попълват данните на кандидата  (чл. 10, ал. 

7 от Правилата) 

Съгласно изискванията на Правилата и Обявата – с 

попълнени наименование, ЕИК, седалище и адрес 

на управление на кандидата 

Съгласно критериите за оценка на офертата по чл. 10, ал. 8 и чл. 11 от Правилата за 

осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на 

територията на Столична община, в плик Б кандидатът е поставил списък на преподавателите, 

които ще извършват ДОД „Спортни и модерни танци“ и документи удостоверяващи 

професионалната квалификация, педагогическа правоспособност за определената ДОД и 

професионалния опит,  Програма за обучение на децата и индивидуална цена за обучение за 

един учебен час на детето,всички описани, както следва: 
 

Документ Забележка 

Списък с имената на всички педагогически 

специалисти, които ще осъществяват 

определената ДОД в съответната детска 

градина (чл. 10, ал. 8, т.а от Правилата) 

Представен списък с един специалист; за 

посочения специалист е предоставено 

свидетелство за съдимост и Декларация на 

основание чл. 220, ал. 1 ЗПУО в плик А 



Документи, удостоверяващи 

професионалната квалификация и 

педагогическата правоспособност на 

преподавателите за определената ДОД - 

дипломи, удостоверения, сертификати и др 
(чл. 10, ал. 8, т.б от Правилата) 

Представени са  копия от дипломи и сертификати, 
удостоверяващи професионална и допълнителна 
квалификация, които ще бъдат оценени,съгласно 
определените критерии 

Документи, удостоверяващи 

професионалния опит на преподавателите, 

които ще осъществяват определената ДОД в 

съответната детска градина - копия на трудова 

книжка, служебна книжка, осигурителна 

книжка, удостоверение от 
НОИ (чл. 10, ал. 8, т.в от Правилата) 

Представени копия от трудова книжка,  което 
показва, че лицето има над изискуемите три години 
професионален опит 

Програма за обучение на децата за ДОД, която 

да е представена на български език (чл. 10, ал. 

8, т.г от Правилата) 

Представена е програма за обучение на децата 

Индивидуална цена за обучение за един 

учебен час според възрастта на детето за 

определената ДОД (чл. 10, ал. 8, т.д от 

Правилата) 

Подадена е оферта с ценово предложение 

   Комисията установи, че Кандидатът е представил всички изискуеми съгласно Обявата и 

Протокола документи и пристъпи към изчитане и оценка на представените документи 

съгласно критериите, заложени в Правилата и Обявата: 
 

Критерий Точки Забележки 

Степен на квалификация на преподавателя 

в определената ДОД - максимален брой 

точки 25 (чл.11, ал.1): 

а) за степен бакалавър, пряко свързана с 

определената ДОД - 5 т. 

б) за степен магистър, пряко свързана с 

определената ДОД - 10 т. 

в) за наличие на допълнителна 

професионална квалификация в областта 

на определената ДОД, /напр.ПКС, 

специализации,следдипломни 

квалификации, доктор и др. научни 

степени/ - 15 т.         Общ  брой точки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   25т. 

   Представени са документи за един 

преподавател за: висше образование  с ОКС 

Бакалавър, специалност психолог-учител и 

висше образование ОКС Магистър, 

специалност „Танцово изкуство“. 

Специалността пряко кореспондира с ДОД, 

(чл. 11, ал.1, т.А). 

Комисията дава оценка  10т. 

- удостоверение за допълнителна 

професионална квалификация, за 

специалност по  „Съвременни танцови 

техники“ . 

  Комисията дава оценка 15 точки 

Професионален опит - при липса на 

професионален опит - 5 т.; 

 до 3 години - 10 т.;  

над 3 години - 25 т.  

Общ брой точки: 

 

 

 

 

25т 

Представено е  копие от трудова книжка, 

което удостоверява професионален опит на 

преподавателя над три години.  

Комисията дава оценка 25т. 

Ресурсно обезпечаване на определената 

ДОД - максимален брой точки 25.  

Образува се по следните показатели: 

а) осигурени учебни помагала за 

съответната възраст за сметка на кандидата 

- 10 т. 

б)материално-техническо обезпечаване на 

обучението за сметка на кандидата - 15 т. 

 Общ брой точки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

25т. 

Кандидатът  е посочил конкретни учебни 

помагала, които ще осигури за своя сметка 

Комисията дава оценка 10т. 

Посочено е, че ще осигури  материално - 

техническо обезпечаване на обучението (с 

изброяване). 

 Комисията дава оценка  15т. 



Цена на определената ДОД за обучение за 

едно занятие - максимален брой точки- 10  
      Броят точки се определя по следната формула:  

Цена на ДОД = Най-ниската предложена цена     х 10 = 

Цената, предложена от съответния участник 

 

 

      7,25 

Предложената средна цена е 2,лв. за / 

посещение (занятие)  
Комисията начислява съгласно 
приложената формула – 7,25 

Социална отговорност /деца, 

ползващи безплатно обучение/ - 

максимален брой точки 15 

                                                    Общо: 

 

 

 

 15 

Посочено е безплатно обучение за всички 

Категории лица съгласно Правилата и 

Обявата 

Комисията дава оценка 15т. 

общ сбор точки   97,25  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3: КСТ „ТАНЦОМАНИЯ“ 

Предложението е постъпило на 28.09.2020 г. в 13,10ч. с Вх. № 03-28 

 След отваряне на плика се констатира наличието на два – Плик „А“ и Плик „Б“ – 

съгласно изискванията на Правилата и Обявата. Комисията пристъпи към отваряне на плик А и 

констатира, че предложението е подадено от Сдружение с нестопанска цел  КСТ „Танцомания“, 

ЕИК 176691023, представлявано от П.Я.В - Н 

Комисията констатира наличието на следните документи (всеки един след представянето му бе 

подписван от двама членове на комисията): 
 

Документ Забележка 

Списък на документите (чл. 10, ал. 1 от 

Правилата) 

Съгласно изискванията на Правилата и 
Обявата – всички документи са описани 

Заявление за участие в конкурс (чл. 10, ал. 2 

от Правилата) 

Съгласно изискванията на Правилата и Обявата - 

подписано от Председателя на участника /с вписан 

адрес, седалище на кандидата, тел. за контакт и ел. 

адрес/ 

Копие на документ за регистрация / ЕИК (чл. 

10, ал. 3 от Правилата) 

Кандидатът е  посочил ЕИК.  След направена 

проверка се установи, че кандидатът е вписан в 

Регистъра на юридическите лица като сдружение с 

нестопанска цел. 

 Декларация на основание чл. 220, ал. 1 ЗПУО 

(чл. 10, ал. 4 от Правилата) 

Налична -  подписана от педагогическия специалист, 

който ще осъществява дейността. Отговаря на 

изискванията на Правилата 

Свидетелство за съдимост за всеки един 

преподавател (чл. 10, ал. 5 от Правилата) 

Съгласно изискванията на Правилата и 
Обявата 

Референции (чл. 10, ал. 6 от Правилата) Съгласно изискванията на Правилата и 
Обявата  - 1 бр. 

Проект на договор /Приложение № 1/, в който 

се попълват данните на кандидата  (чл. 10, ал. 

7 от Правилата) 

Наличен – с попълнени наименование, ЕИК, 

седалище и адрес на управление на кандидата.  

Съгласно критериите за оценка на офертата, съгласно чл. 10, ал. 8 и чл. 11 от Правилата 

за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на 

територията на Столична община в плик Б, фирмата е поставила списък на преподавателите, 

които ще извършват ДОД „Спортни и модерни танци“ и документи удостоверяващи 

професионалната        квалификация,      педагогическа       правоспособност       на  



преподавателите за определената ДОД и професионалния опит. Програма за обучение на 

децата и индивидуална цена за обучение за един учебен час според възрастта на детето, както 

следва: 
 

Документ Забележка 

Списък с имената на всички педагогически 

специалисти, които ще осъществяват 

определената ДОД в съответната детска градина 

(чл. 10, ал. 8, т.а от Правилата) 

Представен списък с един специалист; 

Свидетелство за съдимост и Декларация на 

основание чл. 220, ал. 1 ЗПУО се намира в плик А 

Документи, удостоверяващи професионалната 

квалификация и педагогическата 

правоспособност на преподавателя  за 

определената ДОД - дипломи, удостоверения, 

сертификати и др (чл. 10, ал. 8, т.б от 

Правилата) 

Представени са  копия от дипломи и сертификати, 
удостоверяващи професионална и допълнителна 
квалификация, които ще бъдат оценени,съгласно 
определените критерии 

Документи,удостоверяващи професионалния 

опит на преподавателите, които ще 

осъществяват определената ДОД в съответната 

детска градина - копия на трудова книжка, 

служебна книжка, осигурителна книжка, 

удостоверение от НОИ (чл.10, ал.8, т.в от 

Правилата) 

Представени копия за удостоверяване на 
професионален опит над 3 години 

Програма за обучение на децата за ДОД, която 

да е представена на български език 
(чл. 10, ал. 8, т.г от Правилата) 

Представена е програма за обучение на децата 

Индивидуална цена за обучение за един учебен 

час според възрастта на детето за 

определената ДОД (чл. 10, ал. 8, т.д от 

Правилата) 

Представена е оферта с ценово предложение 

          
              Кандидатът е представил всички изискуеми документи съгласно Обявата и Протокола 
документи. Комисията пристъпи към изчитане и оценка на представените документи съгласно 
критериите, заложени в Правилата и Обявата: 
 

Критерий Точки Забележки 

Степен на квалификация на 

преподавателите в определената ДОД - 

максимален брой точки 25 (чл.11, ал.1): 

а) за степен бакалавър, пряко 

свързана с определената ДОД - 5 т. 

б) за степен магистър, пряко 

свързана с определената ДОД - 10 т. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Предоставени са документи за един 

преподавател, доказващи: 

 Висше образование  за бакалавърска степен 

със специалност „Спорт“ и професионална 

квалификация Треньор по спортни танци.  

Специалността пряко кореспондира с ДОД, 

(чл. 11, ал.1, т.А).  

 Комисията определя 5 т. 

 

 
 



в) за наличие на допълнителна 

професионална квалификация в областта 

на определената ДОД, 

/напр. професионално- 

квалификационна степен, 

специализации, следдипломни 

квалификации, доктор и др. научни 

степени/ - 15 т. 

Общ брой точки:  
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   Представен е документ за наличие на 

допълнителна професионална квалификация в 

областта на определената ДОД - диплома за 

завършена втора специалност,бакалавърска 

степен и проф. квалификация – Учител по 

физическо възпитание“. Специалността  

кореспондира пряко с посочената ДОД 

  Комисията определя 15т.  

Професионален опит - при липса на 

професионален опит - 5 т.;  

до 3 години - 10 т.;  

над 3 години - 25 т. 

                                  Общо: 

 

 

 

 

   25 

За доказване на професионалния опит, 

кандидатът е предоставил копие на трудова 

книжка която удостоверява професионалния 

опит на преподавателя, който е над 3 години. 

   Комисията определя 25т. 

Ресурсно обезпечаване на определената 

ДОД - максимален брой точки 25. 

Максималният брой точки се образува по 

следните показатели: 

а) осигурени учебни помагала за 

съответната възраст, които са за сметка на 

кандидата - 10 т. 

б)материално-техническо обезпечаване 

на обучението, което е за сметка на 

кандидата - 15 т.  
  Общ брой точки 
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Кандидатът  е посочил конкретни учебни 

помагала, които ще осигури за своя сметка – 

Комисията начислява 10т. 

 

Посочено е, че ще осигури  материално - 

техническо обезпечаване на обучението (с 

изброяване). 

 Комисията начислява  15т. 

Цена на определената ДОД за 

обучение за едно посещение/ занятие- 

максимален брой точки 10 
 Броят точки се определя по следната формула: 

Цена на ДОД = Най-ниската предлож. цена     х 10 

Цената, предложена от съответния участник 

 

 

 

5,8 

Предложената цена е 2,50лв. за едно / 

посещение (занятие) 

Комисията начислява съгласно 

приложена формула -5,8т. 

Социална отговорност /деца, ползващи 

безплатно обучение/ - максимален брой 

точки 15 

15 Посочено е безплатно обучение за 

всички категории лица,съгласно 

Правилата и Обявата  

Комисията начислява 15т. 

ОБЩО ТОЧКИ   90,8  

      

 

      ПРЕДЛОЖЕНИЕ 4: Сдружение „Емоушън денсинг скуул“ 

 

Предложението е постъпило на 29.09.2020г. в 13,25 ч. с Вх. № 04-41. След отваряне на 

плика, се констатира наличието на Плик „А“ и Плик „Б“ – съгласно изискванията на 

Правилата и Обявата. 

Комисията пристъпи към отваряне на плик А и констатира, че предложението е 

подадено от: Сружение „Емоушън денсинг скуул“ Булстат 176731471 , представлявано от 

Председателя Л.А.Ф. Комисията констатира наличието на следните документи  

 

 
 



Документ Забележка 

Списък на документите (чл. 10, ал. 1 от 

Правилата) 

Съгласно изискванията на Правилата и 

Обявата – всички документи са описани 

Заявление за участие в конкурс (чл. 10, ал. 2 

от Правилата) 

Съгласно изискванията на Правилата и Обявата - 

подписано от Председателя на участника /с 

вписан адрес, седалище на кандидата, тел. за 

контакт и ел. адрес/ 

Копие на документ за регистрация / ЕИК (чл. 

10, ал. 3 от Правилата) 

Съгласно изискванията на Правилата и Обявата – 

посочен ЕИК, представени Устав и съдебно 

решение за регистрация;  

Декларация на основание чл. 220, ал. 1 ЗПУО 

(чл. 10, ал. 4 от Правилата) 

Съгласно изискванията на Правилата и 

Обявата    –    2бр. декларации, подписани    от 

педагогическите специалисти, които ще 

осъществява дейността 

Свидетелство за съдимост за всеки един 

преподавател (чл. 10, ал. 5 от Правилата) 

Представени 2 бр., съгласно изискванията на 
Правилата и Обявата 

Референции (чл. 10, ал. 6 от Правилата) Съгласно изискванията на Правилата и 
Обявата – представена е 5бр. референции 

Проект на договор /Приложение № 1/, в който 

се попълват данните на кандидата  (чл. 10, ал. 

7 от Правилата) 

Съгласно изискванията на Правилата и Обявата – 

с попълнени наименование, ЕИК, седалище и 

адрес на управление на кандидата 

Съгласно критериите за оценка на офертата, съгласно чл. 10, ал. 8 и чл. 11 от 

Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски 

градини на територията на Столична община в плик Б, фирмата е поставила списък на 

преподавателите, които ще извършват ДОД „Спортни и модерни танци“ и документи 

удостоверяващи професионалната квалификация, педагогическа правоспособност на 

преподавателите за определената ДОД и професионалния опит. Програма за обучение на 

децата и индивидуална цена за обучение за един учебен час според възрастта на детето 
 

Документ Забележка 

Списък с имената на всички педагогически 

специалисти, които ще осъществяват определената 

ДОД в съответната детска 
градина (чл. 10, ал. 8, т.а от Правилата) 

Представен списък с двама специалисти; 

предоставени свидетелство за съдимост и 

Декларации на основание чл. 220, ал. 1 ЗПУО 

са представени в плик А 

Документи,удостоверяващи професионалната 

квалификация и педагогическата правоспособност 

на преподавателите за определената ДОД - 

дипломи, удостоверения, сертификати и др 
(чл. 10, ал. 8, т.б от Правилата) 

Представени  са копия от дипломи и 
сертификати за двама преподаватели 

Документи,удостоверяващи професионалния опит 

на преподавателите, които ще осъществяват 

определената ДОД в съответната детска градина - 

копия на трудова книжка, служебна книжка, 

осигурителна книжка, удостоверение от 
НОИ (чл. 10, ал. 8, т.в от Правилата) 

Представени копия от трудови книжки за 
доказване на професионален опит на двама 
кандидати 

Програма за обучение на децата за ДОД, 

която да е представена на български език (чл. 10, 

ал. 8, т.г от Правилата) 

Представена е програма за обучение 



Индивидуална цена за обучение за един учебен час 

според възрастта на детето за определената ДОД 

(чл. 10, ал. 8, т.д от 
Правилата) 

Представена оферта с ценово предложение 

          Кандидатът е представил всички изискуеми съгласно Обявата и Протокола документи. 

Комисията пристъпи към изчитане и оценка на представените документи съгласно 

критериите, заложени в Правилата и Обявата и с единодушие се прие: 
 

Критерий Точки Забележки 

Степен на квалификация на 2 броя 

преподавателите в определената ДОД - 

максимален брой точки 25 (чл.11, ал.1): 

а) за степен бакалавър, пряко свързана с 

определената ДОД - 5 т. 

б) за степен магистър, пряко свързана с 

определената ДОД - 10 т. 

в) за наличие на допълнителна 

професионална квалификация в областта 

на определената ДОД, 

/напр. професионално- 

квалификационна степен, 

специализации, следдипломни 

квалификации, доктор и др. научни 

степени/ - 15 т. 

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.  
 
 
 

 
Средноаритметична стойност -    общо: 
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Представени са копия от документи за двама 

преподавателя, както следва:  

1. За първи преподавател Л. А.Ф - диплом 

за висше образование, степен бакалавър, по 

специалност „Танцов театър“. Специалността  

кореспондира пряко  с ДОД, (чл. 11, ал.1, т.б.).  

Комисията начислява 5 т. 

- диплом за висше образование, степен 

бакалавър, по специалност Българска народна 

хореография. Специалността не кореспондира 

пряко  с ДОД, (чл. 11, ал.1, т.б). 

- документ за СДК  специалност „Треньор 

по спортни танци“ Специалността 

кореспондира пряко  с ДОД,   (чл. 11, ал.1, т.б). 

Комисията определя 15т. 

2. За втори  преподавател В.Н.Е –диплом  за:                         

 -  висше образование, степен Магистър, по 

специалност Българска народна хореография. 

Специалността не кореспондира пряко  с ДОД,   

(чл. 11, ал.1, т.б);  

-  за висше образование, степен Магистър –

специалност „Съвременни танцови техники“ 

Специалността  кореспондира с ДОД  (чл. 11, 

ал.1, т.б). Комисията начислява 10т. 

-  Представените удостоверения за 

допълнителни квалификаци, не кореспондират 

пряко с обявената ДОД и не могат да се считат 

за допълнителна квалификация по смисъла на 

чл.11, ал.1 т.в 

Професионален опит - при липса на 

професионален опит - 5 т.; 

 до 3 години - 10 т.;  

над 3 години - 25 т.  
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. 

 Средноаритметична стойност -общо 
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1. За доказване на професионалния опит на 

първи кандидат Л.А.Ф е предоставено копие 

от трудова книжка, което удостоверява 

професионален опит на  преподавателя, който 

е над 3 години.  

Комисията начислява 25т.  

2. За доказване на професионалния опит на 

втори кандидат В.Н.Е е предоставено копие от 

трудова книжка, което удостоверява 

професионален опит на преподавателя, който 

е над 3 години. 

 Комисията начислява 25т 



   Ресурсно обезпечаване на 

определената ДОД - максимален брой 

точки 25. Максималният брой точки се 

образува по следните показатели: 

а) осигурени учебни помагала за 

съответната възраст, които са за сметка 

на кандидата - 10 т. 

б)материално-техническо обезпечаване 

на обучението за сметка на кандидата - 

15 т.                                         Общо: 
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Кандидатът  е посочил конкретни учебни 

помагала, които ще осигури за своя сметка – 

Комисията начислява 10т. 

 

Посочено е, че ще осигури  материално - 

техническо обезпечаване на обучението (с 

изброяване)  

Комисията начислява 15т. 

Цена на определената ДОД за 

обучение за едно занятие - 

максимален брой точки 10 

Броят точки се определя по следната формула: 

Цена на ДОД = Най-ниската предлож. цена     х 10 

Цената, предложена от съответния участник 

 

 

 

5,8 

Предложената цена е 2,50 лв. / посещение 

(занятие) 

 Комисията начисли 5,8т. 

Социална отговорност /деца, ползващи 

безплатно обучение/ - максимален брой 

точки 15 
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Посочено е безплатно обучение за 

всички категории лица съгласно всички 

посочени точки в Правилата и Обявата 

Комисията начисли 15т.  

ОБЩО ТОЧКИ         
85,8 

ОБЩО ТОЧКИ 

  
 
             ПРЕДЛОЖЕНИЕ 5: „Артен“ ЕООД, Предложението е постъпило с Вх. № 05-50/ 
29.09.2020г., час на постъпване на документите 14,45ч. на 29.09.2020г.  

           След отваряне на плика се констатира наличието на Плик „А“ и Плик „Б“ – съгласно 

изискванията на Правилата и Обявата. Комисията пристъпи към отваряне на плик А и 

установи, че предложението е подадено от: „Артен“ ЕООД, ЕИК 204622197, представлявано 

от М.Ц.Н Комисията констатира наличието на следните документи (всеки един след 

представянето му бе подписван от двама членове на комисията ) 
 

Документ Забележка 

Списък на документите (чл. 10, ал. 1 от 

Правилата) 

Съгласно изискванията на Правилата и 
Обявата – всички документи са описани 

Заявление за участие в конкурс (чл. 10, ал. 2 

от Правилата) 

Съгласно изискванията на Правилата и 

Обявата - подписано от управителя на 

участника /с вписан адрес, седалище на кандидата, 

тел. за контакт и ел. адрес/ 

Копие на документ за регистрация / ЕИК (чл. 

10, ал. 3 от Правилата) 

Съгласно изискванията на Правилата и Обявата – 

посочен ЕИК;  
 

Декларация на основание чл. 220, ал. 1 ЗПУО 

(чл. 10, ал. 4 от Правилата) 

Съгласно изискванията на Правилата и Обявата – 

1бр. подписана от педагогическия специалист, който 

ще осъществява дейността 

Свидетелство за съдимост за всеки един 

преподавател (чл. 10, ал. 5 от Правилата) 

Съгласно изискванията на Правилата и 
Обявата 1 бр. 

Референции (чл. 10, ал. 6 от Правилата) Подадена1 бр. референция,  
Съгласно изискванията на Правилата и 
Обявата 



Проект на договор /Приложение № 1/, в който 

се попълват данните на кандидата (чл. 10, ал. 

7 от Правилата) 

Съгласно изискванията на Правилата и 
Обявата, с попълнени данни за кандидата 

 

     Съгласно критериите за оценка на офертата, съгласно чл. 10, ал. 8 и чл. 11 от Правилата за 

осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на 

територията на Столична община в плик Б, фирмата е поставила списък на преподавателите, 

които ще извършват ДОД „Спортни и модерни танци“ и документи удостоверяващи 

професионалната квалификация, педагогическа правоспособност за определената ДОД и 

професионалния опит. Програма за обучение на децата и индивидуална цена за обучение за 

един учебен час според възрастта на детето, както следва: 
 

Документ Забележка 

Списък с имената на всички педагогически 

специалисти, които ще осъществяват определената 

ДОД в съответната детска 
градина (чл. 10, ал. 8, т.а от Правилата) 

Представен списък с един специалист; за 

посочения специалист е предоставено 

свидетелство за съдимост и Декларация на 
основание чл. 220, ал. 1 ЗПУО в плик А 

Документи, удостоверяващи 

професионалната квалификация и педагогическата 

правоспособност на преподавателите за 

определената ДОД - дипломи, удостоверения, 

сертификати и др 
(чл. 10, ал. 8, т.б от Правилата) 

Представени са  копия от дипломи и 
сертификати  

Документи, удостоверяващи 

професионалния опит на преподавателите, които 

ще осъществяват определената ДОД в съответната 

детска градина - копия на трудова книжка, 

служебна книжка, осигурителна книжка, 

удостоверение от НОИ (чл. 10, ал. 8, т.в от 

Правилата) 

Представени копия, удостоверяващ 
професионален опит на преподавателя 

Програма за обучение на децата за ДОД, 

която да е представена на български език (чл. 10, 

ал. 8, т.г от Правилата) 

Представена е програма за обучение на децата 

Индивидуална цена за обучение за един учебен час 

според възрастта на детето за определената ДОД 

(чл. 10, ал. 8, т.д от 
Правилата) 

Представена е оферта с ценово предложение 

          Кандидатът е представил всички изискуеми съгласно Обявата и Протокола документи. 

Комисията пристъпи към изчитане и оценка на представените документи съгласно критериите, 

заложени в Правилата и Обявата и с единодушие се прие: 

 

 

 

 

 

 



Критерий Точки Забележки 
 

Степен на квалификация на 

преподавателите в определената ДОД - 

максимален брой точки 25 (чл.11, ал.1): 

а) за степен бакалавър, пряко свързана с 

определената ДОД - 5 т. 

б) за степен магистър, пряко свързана с 

определената ДОД - 10 т. 

 

в) за наличие на допълнителна 

професионална квалификация в областта  

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

специализации, следдипломни 

квалификации, доктор и др. научни 

степени/ - 15 т.                             Общо: 
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     Представени са документи за 1 преподавател 

М.Ц.Н, удостоверяващи  висше образование, 

степен магистър,  по „Макшайдерство и 

геодезия“, специалност “Минен инженер“.  

Специалността не кореспондира с определената 

ДОД  

Комисията не  начислява точки. 

 

 

Представено е копие от  свидетелство за 

придобита допълнителна квалификация   

„Треньор по спортни танци“.Квалификацията и 

в областта на определената ДОД (чл.11, ал. 1, 

т.в ) 

 Комисията начислява 15т. 

 
 

Професионален опит : 

- при липса на професионален опит - 5 т.; 

 до 3 години - 10 т.; 

 над 3 години - 25 т.  
                                                       Общо: 

 

 

 

 

25 

Представено копие от трудова книжка – една 

страница, удостоверяваща професионалния 

опит на преподавателя в областта на 

съответната ДОД над 3 години. 

Комисията начислява 25т. 

Ресурсно обезпечаване на определената 

ДОД - максимален брой точки 25. 

Максималният брой точки се образува по 

следните показатели: 

а) осигурени учебни помагала за 

съответната възраст, които са за сметка на 

кандидата - 10 т. 

б) материално-техническо обезпечаване 

на обучението, което е за сметка на 

кандидата - 15 т.           Общо 
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Кандидатът  е посочил конкретни учебни 

помагала, които ще осигури за своя сметка 

Комисията начислява10т. 

 

Посочено е, че ще осигури  материално - 

техническо обезпечаване на обучението (с 

изброяване)  

Комисията начислява 15т. 

Цена на определената ДОД за 

обучение за едно занятие 

- максимален брой точки 10 
 

Броят точки се определя по следната формула: 

Цена на ДОД = Най-ниската предлож. цена     х 10 

Цената, предложена от съответния участник 

 
 Общо: 
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Кандидатът е определил индивидуални цени  

за занимание по възрастови групи, като е 

посочил цена за  Яслена група – 0,01лв. 

    Комисията определя точките на база 

указаната с Правилата формула, след 

отваряне на всички предложения на 

Кандидатите по надлежния ред, посочен в 

протокола, поради наличието на компонента 

„най-ниска предложена цена“ във формулата. 

При изчисляване на предложената цена не се 

вземат предвид цени, предложени за яслени 

групи (Правилата на СОС за осъществяване 

на ДОД в общинските детски градини на 

територията на Столична община, определят 

условията и реда за осъществяване на 

допълнителни образователни дейности в 

общинските детски градини съгласно Закона 

 



 за предучилищно и училищно образование, 

чийто чл. 24, ал. 1 гласи: „Детската градина е 

институция в системата предучилищно и 

училищно образование, в която се отглеждат, 

възпитават, социализират и обучават деца от 

3 годишна възраст до постъпването им в 

първи клас в съответствие с държавния 

образователен стандарт за предучилищно 

образование“), както и цени, които са 

предложени от участници, които са 

отстранени. 

Цена за първа група – 0,49лв. 

Втора група – 1,49лв;  

III и IV група – 1,90лв 

Средна цена 1,45 

Комисията начислява 10т. 

Социална отговорност /деца, 

ползващи безплатно обучение/ - 

максимален брой точки 15 
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Посочено е безплатно обучение за всички 

Категории лица, съгласно Правилата и 

Обявата. 

Комисия начислява 15т. 

 Общо    90  

 

 

                 Въз основа на оценката на кандидатите по посочените критерии Комисията предлага 

на Директора на ДГ№116 „Мусала“, кандидатите за ДОД „Спортни и модерни танци“ да бъдат 

класирани както следва: 

1. Първо място – СДРУЖЕНИЕ „КСТ ТАНЦУВАЙ С МЕН“ с общ брой точки определен 

от комисията   - 97,25 т. 

2. Второ място - КСТ„ТАНЦОМАНИЯ“, с общ брой точки определен от комисията -   

90,80 т.  

3. Трето място - „АРТЕН“ ЕООД, с общ брой точки определен от комисията - 90 т. 

4. Четвърто място - СДРУЖЕНИЕ „ЕМОУШЪН ДЕНСИНГ СКУУЛ“, с общ брой точки 

определен от комисията -  85,80т.  

 

Отстранени поради нередовни документи: 

1. Сдружение Клуб за изкуства „Терпсихора“ 

 Мотиви:    Комисията констатира, че е налице несъотвествие с посочените  в Правилата 

изисквания към подадените документи, като: 

 В подаденото заявление не е налично изискуемите данни по чл.10 ал.2 – няма  посочени 

имейл и телефон за връзка 

 Направена промяна в образеца на приложения Договор, като липсва изречение второ 

от т.3, а именно:  „ Изпълнителят се задължава да превежда по банковата сметка на 

Възложителя 30% от събраните такси.“.  Попълнени са  цена и брой занимания седмично, в 

проекта на договор, са в противоречие с изискванията на Правилата – както с оглед на 

попълването на неизискуема информация (т.е. нарушаване на формата на документа съгласно 

Правилата), така и с оглед на разкриване на информация, която не следва да  



  


