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ПРОТОКОЛ
Относно: Работата на комисията за разглеждане на постъпили оферти за
осъществяване на допълнителни образователни дейности в ДГ-141
:Славейкова поляна“, за период от три учебни години – 2019/2020;
2020/2021; 2021/2022г.

Във връзка с провеждане на конкурс по реда на Правилата за
осъществяване на допълнителни образователни дейности /ДОД/ в
общинските детски градини на територията на Столична община, приети с
Решение N135 по Протокол N30/06.04.2017г. на СОС, Решение N795/
21.12.2017г. на СОС за приемане на Правилата за изменение и допълнение
на Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности
/ДОД/в общинските детски градини на територията Столична общинаприети с Решение N135 по Протокол N30 /06.04.2017г.и на основание
Заповед N 131/02.04.2019г. на директора на ДГ-141“Славейкова поляна“,
на15.04.2019г. в ДГ-141се проведе заседание на комисията в състав:
Председател:
Мадлена Батова – ст. учител в ДГ-141“Славейкова поляна“
Членове:
1. Силвия Атанасова – главен експерт отдел „ОКССД“ район „Лозенец“
2. Десислава Цокова - родител в ПГ-6год. -член на Обществения съвет при
ДГ-141“Славейкова поляна“
3. Зоя Атанасова - родител в ПГ-5год. – член на Родителския актив при ДГ141“Славейкова поляна“
4. Симка Стефанова – счетоводител в ДГ -141“Славейкова поляна“.
със задача- на 15.04.2019г. да разгледа и оцени предложенията, постъпили
в посочения срок за участие в конкурса за избор на ДОД в ДГ141“Славейкова поляна“.
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На отваряне на офертите присъстваха представители на следните фирми:
1. Сдружение ДФК „Том и Джери“
2. „Класим –М“ ЕООД
3. „Флореза денс студио“ ООД
Всички членове на комисията подписаха декларации
съгласно
изискванията на Регламент 2016/679/ЕС и Закона за защита на личните
данни. Както и декларации за конфликт на интереси.
Г-жа Стефанова –счетоводител в ДГ-141и член на комисията, внесе
пликовете с постъпилите оферти – 10 на брой. Пликовете на
кандидатите са подадени в срок, запечатани и в цялост. Пристъпи се
към отваряне на големите пликове по реда на тяхното постъпване и
входиране в деловодството на ДГ-141“Славейкова поляна“.
Комисията установи, че всички кандидати имат налични пликове А и Б
/оферта/. Пликовете бяха отворени по реда на входящите номера,
подписани от двама членове на комисията и от съответното лице –
кандидат от присъстващите, съгласно чл. 12; ал.2 от Правилата за
осъществяване на ДОД в общинските детски градини на територията
на Столична община. Представителите на фирмите –кандидати в
конкурса за ДОД, както и председателят на комисията г-жа Батова
подписаха офертите на другите кандидати.
Комисията обяви, че за участие в открития подбор до крайния срок,
посочен в обявлението, в администрацията на детското заведение са
постъпили следните фирми:
Подвижни игри, физкултура и футбол
1. ФК „Тигрите“ ЕООД с вх. N 453/25.03.2019г
2. Сдружение „Том и Джери“ вх N 456/26.03.2019г.
Балет:
1. „Класик М“ ЕООД с вх. N 454/25.03.2019г.
2. „Флореза денс студио“ ООД с вх. N 461/27.03.2019г.
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Фолкнетика
1. Сдружение „Том и Джери“ вх. N 455/26.03.2019г.
2. Д. К. „Денс“ с вх. N 465/27.03.2019г
Плуване
1. „Синьо лъвче“ с вх. N 458/27.03.2019г.
Йога
1. Клуб „Йога Здраве“ с вх. N 460/27.03.2019г.
Театрално –приложни дейности
1.“Щурчета“ ЕООД с вх. N 464/27.03.2019г.
Солово пеене и пиано
1. „Пиано клуб“ ООД с вх. N 467/27.03.2019г.

След отварянето на офертите присъстващите кандидати напуснаха
помещението и комисията пристъпи към оценка на офертите в закрито
заседание.
Всички участници бяха допуснати в конкурса, тъй като документите им
отговаряха на изискванията за съдържание на плик А, съгласно чл. 10,
ал.1-7 от Правилата.
Според критериите за оценка на офертите в плик Б, посочени в чл. 10, ал.8
и чл. 11 от Правилата за осъществяване на ДОД в общинските детски
градини на територията на Столична община, комисията извърши следната
оценка и класиране:
Балет:
I място „Класик М“ ЕООД 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.а – Ясно формулирани цели на програмата и връзка със
съдържанието на образователното направление – 7т.

141 ДГ „Славейкова поляна” Район „Лозенец“
гр.София, ул. "Света гора", №32 тел: 0884801534

e-mail:dg141@abv.bg

Чл.11, ал.3, т.б – Постижими очаквани резултати в програмата за
съответната възрастова група – 7т.
Чл.11, ал.3, т. в – Осигурени учебни ресурси за обучение по програмата6т.
Чл.11, ал.4 – Цена на ДОД и продължителност на едно занятие според
възрастта на децата – 20т.
Чл. 11, ал. 6 – Социална отговорност – 10т.
Общ брой точки: 100
Забележка: Предоставената оферта удовлетворява изискванията на
нормативната уредба за предучилищно образование в ДГ-141“Славейкова
поляна“
II място: „Флореза денс студио“ ООД 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 – 10т.
Чл. 11, ал.3, т.а – Ясно формулирани цели на програмата и връзка със
съдържанието на образователното направление – 7т.
Чл.11, ал.3, т.б – Постижими очаквани резултати в програмата за
съответната възрастова група – 7т.
Чл.11, ал.3, т. в – Осигурени учебни ресурси за обучение по програмата0т.
Чл.11, ал.4 – Цена на ДОД и продължителност на едно занятие според
възрастта на децата – 15т.
Чл. 11, ал. 6 – Социална отговорност –0т.
Общ брой точки: 54
Забележка: По- ниска квалификация и
професионален опит на
преподавателите; не посочва учебни ресурси за осъществяване на
обучението по програмата, няма социална отговорност.
Йога
I място: Клуб „Йога Здраве“ със следния резултат:
Чл. 11, ал.1, т. б, в - Степен на квалификация на преподавателите – 23т.
Чл. 11, ал.2, т.в – Професионален опит на преподавателите – 25т.
Чл. 11, ал.3, т.а – Ясно формулирани цели на програмата и връзка със
съдържанието на образователното направление – 4т.
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Чл.11, ал.3, т.б – Постижими очаквани резултати в програмата за
съответната възрастова група – 7т.
Чл.11, ал.3, т. в – Осигурени учебни ресурси за обучение по програмата6т.
Чл.11, ал.4 – Цена на ДОД и продължителност на едно занятие според
възрастта на децата – 20т.
Чл. 11, ал. 6 – Социална отговорност – 2т.
Общ брой точки: 87
Забележка: Не съобразено времетраене на дейността. Слаба социална
отговорност. Предоставената оферта удовлетворява изискванията на
нормативната уредба за предучилищно образование в ДГ-141“Славейкова
поляна“
Театрално –приложни дейност
I място “Щурчета“ ЕООД 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 – 25т.
Чл. 11, ал.3, т.а – Ясно формулирани цели на програмата и връзка със
съдържанието на образователното направление – 7т.
Чл.11, ал.3, т.б – Постижими очаквани резултати в програмата за
съответната възрастова група – 7т.
Чл.11, ал.3, т. в – Осигурени учебни ресурси за обучение по програмата6т.
Чл.11, ал.4 – Цена на ДОД и продължителност на едно занятие според
възрастта на децата – 20т.
Чл. 11, ал. 6 – Социална отговорност – 10т.
Общ брой точки: 85
Забележка:
Единствен
кандидат.
Предоставената
оферта
удовлетворява изискванията на нормативната уредба за предучилищно
образование в ДГ-141“Славейкова поляна“
Плуване
I място „Синьо лъвче“ 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 – 25т.
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Чл. 11, ал.3, т.а – Ясно формулирани цели на програмата и връзка със
съдържанието на образователното направление – 7т.
Чл.11, ал.3, т.б – Постижими очаквани резултати в програмата за
съответната възрастова група – 7т.
Чл.11, ал.3, т. в – Осигурени учебни ресурси за обучение по програмата6т.
Чл.11, ал.4 – Цена на ДОД и продължителност на едно занятие според
възрастта на децата – 20т.
Чл. 11, ал. 6 – Социална отговорност – 10т.
Общ брой точки: 85
Забележка:
Единствен
кандидат.
Предоставената
оферта
удовлетворява изискванията на нормативната уредба за предучилищно
образование в ДГ-141“Славейкова поляна“
Фолкнетика
I място: Д. К. „Денс“ 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.а – Ясно формулирани цели на програмата и връзка със
съдържанието на образователното направление – 7т.
Чл.11, ал.3, т.б – Постижими очаквани резултати в програмата за
съответната възрастова група – 7т.
Чл.11, ал.3, т. в – Осигурени учебни ресурси за обучение по програмата6т.
Чл.11, ал.4 – Цена на ДОД и продължителност на едно занятие според
възрастта на децата – 15т.
Чл. 11, ал. 6 – Социална отговорност – 10т.
Общ брой точки: 95
Забележка: Предоставената оферта удовлетворява изискванията на
нормативната уредба за предучилищно образование в ДГ-141“Славейкова
поляна“
II място: Сдружение „Том и Джери“ 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 – 15т.
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Чл. 11, ал.3, т.а – Ясно формулирани цели на програмата и връзка със
съдържанието на образователното направление – 4т.
Чл.11, ал.3, т.б – Постижими очаквани резултати в програмата за
съответната възрастова група – 7т.
Чл.11, ал.3, т. в – Осигурени учебни ресурси за обучение по програмата3т.
Чл.11, ал.4 – Цена на ДОД и продължителност на едно занятие според
възрастта на децата – 20т.
Чл. 11, ал. 6 – Социална отговорност – 10т.
Общ брой точки: 69
Забележка: Липсва сертификат за Фолкнетика, предоставените
референции не отговарят на изискванията за доказване правоспособност
за преподаване на ДОД – Фолкнетика, несъответствие във времевото
изпълнение на занятията на отделните групи съгласно изискванията на
Наредба N5от 2016г.
Подвижни игри, физкултура и футбол
I място: ФК „Тигрите“ ЕООД 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.а – Ясно формулирани цели на програмата и връзка със
съдържанието на образователното направление – 7т.
Чл.11, ал.3, т.б – Постижими очаквани резултати в програмата за
съответната възрастова група – 7т.
Чл.11, ал.3, т. в – Осигурени учебни ресурси за обучение по програмата6т.
Чл.11, ал.4 – Цена на ДОД и продължителност на едно занятие според
възрастта на децата – 6.67т.
Чл. 11, ал. 6 – Социална отговорност – 10т.
Общ брой точки: 86.67
Забележка:
Предоставените документи на кандидата, доказват
квалификацията на предложените преподаватели и техният активен
професионален опит. Предложената програма за обучение на децата,
както и методиката, предлага балансирано прилагане на подвижни и
спортни игри, като част от формулираната тренировъчна дейност.
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Програмата е работеща и доказала се с реализация но обучаваните деца в
мъжкия професионален футбол и в националните гарнитури на България.
С помощта на описаните игри се развиват съобразителност, ловкост,
бързина на реакцията у децата, със специални образователни
потребности, отговарящи на специфичността на групите в детското
заведение. Комисията установи,че времетраенето на всяка тренировка
съответства на нормите посочени в Наредба N5 от 2016г. на МОН,
включително и за занимания на деца със СОП.
II място: Сдружение „Том и Джери“ 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 – 25т.
Чл. 11, ал.3, т.а – Ясно формулирани цели на програмата и връзка със
съдържанието на образователното направление – 4т.
Чл.11, ал.3, т.б – Постижими очаквани резултати в програмата за
съответната възрастова група – 4т.
Чл.11, ал.3, т. в – Осигурени учебни ресурси за обучение по програмата6т.
Чл.11, ал.4 – Цена на ДОД и продължителност на едно занятие според
възрастта на децата – 20т.
Чл. 11, ал. 6 – Социална отговорност – 10т.
Общ брой точки: 79
Забележка: Предложеният от кандидата преподавател притежава
лиценз от БФС за преподавател от далечната 1994г., според
разпоредбите на БТШФ е необходимо лицензът да се актуализира на
всеки 3 години (такъв не е предоставен от кандидатът). Предложеният
за дейността кандидат е само един и от приложената трудова книжка е
видно, че няма активна дейност през последните 5 години, както и
напредналата му възрастта. Според комисията предоставената
програма за подвижни игри е взаимствана от общата публикувана
програма за ФВС на МОН. Игрите не са съобразени с конкретните нужди
на детската градина и не отговарят на изискванията за занимания на
деца със СОП. Програмата също не е съобразена с възрастовите
спецификации на децата като времетраене, съгласно Наредба №5 / 2016
на МОН. Предложената програма за обучение не е конкретизирана
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съгласно нуждите на детската градина, видно от оферирането на цена
за дейности за яслени групи, каквито в ДГ няма, но в нея се обучават деца
със специални нужди.
Солово пеене и пиано
I място:„Пиано клуб“ ООД 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.а – Ясно формулирани цели на програмата и връзка със
съдържанието на образователното направление – 7т.
Чл.11, ал.3, т.б – Постижими очаквани резултати в програмата за
съответната възрастова група – 7т.
Чл.11, ал.3, т. в – Осигурени учебни ресурси за обучение по програмата6т.
Чл.11, ал.4 – Цена на ДОД и продължителност на едно занятие според
възрастта на децата – 20т.
Чл. 11, ал. 6 – Социална отговорност – 8т.
Общ брой точки: 98
Забележка: Предоставената оферта удовлетворява изискванията на
нормативната уредба за предучилищно образование в ДГ-141“Славейкова
поляна“

Комисията предлага на Директора на ДГ 141 Славейкова поляна, да
сключи договор с класираните фирми с най-много точки за ДОД, считано
от учебната 2019/2020 год. За срок от 3 (три) учебни години, а именно:
Балет: „Класик М“ ЕООД
Подвижни игри, физкултура и футбол: ФК „Тигрите“ ЕООД
Фолкнетика: Д. К. „Денс“
Йога: Клуб „Йога Здраве“
Театрално –приложни дейности: “Щурчета“ ЕООД
Плуване: „Синьо лъвче“
Солово пеене и пиано: „Пиано клуб“ ООД

141 ДГ „Славейкова поляна” Район „Лозенец“
гр.София, ул. "Света гора", №32 тел: 0884801534

e-mail:dg141@abv.bg

