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Вх. №ДГ77-ВК00-67 

Дата: 18.10.2022 г. 
 
 

П Р О Т О К О Л 

ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА  
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ДГ № 77 „МАГНОЛИЯ“ 

 

 

              Днес 17.10.2022 година, на основание Заповед № 79 от 13.10.2022 година на 

Директора на ДГ № 77 „Магнолия“ и във връзка с Правилата за осъществяване на 

допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на 

Столична община се проведе конкурс по документи за ДОД в Детска градина № 77 

„Магнолия“. 

Разглеждането на постъпилите оферти за осъществяване на ДОД бе проведено от 

комисия в състав: 

          1. Маргарита Енева – главен експерт отдел „Образование и култура” в  р-н Средец 

          2. Магдалина Кичукова - Лазарова – член на Обществения съвет в ДГ № 77 

„Магнолия“ 

          3. Емануела Стомонякова – член на Обществения съвет в ДГ № 77 „Магнолия“ 

          4. Марияна Белева – главен учител в ДГ № 77 „Магнолия”  

със задача на 17.10.2022 година от 13.00 часа да разгледа и оцени предложенията, 

постъпили в срок за участие в конкурса за избор на изпълнители на ДОД – английски 

език, народни танци, модерни танци, таекуон-до, проектно базирани изобразителни 

изкуства.  

На конкурса не присъстваха представители на фирмите кандидатстващи за провеждане 

на ДОД в образователната институция. 

 За участие в открития подбор до крайния срок посочен в обявата на ДГ № 77 

«Магнолия» са постъпили оферти от: 

І. ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

Вх.№ ДГ77-ВКОО-52/ 10.10.2022 г. – 10,22 ч. на фирма „ЦОКООД – Училища Европа“ 

Вх.№ ДГ77-ВКОО-53/ 10.10.2022 г. – 10,25 ч. на фирма ”ИТЕКА“ ООД  

Вх.№ ДГ77-ВКОО-57/ 10.10.2022 г. – 12,15 ч. на фирма „Алис 8 ЕООД“ 
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Вх.№ ДГ77-ВКОО-63/ 13.10.2022 г. – 13,42 ч. на фирма „Дариенс Скуул Академис“ 

ІІ. НАРОДНИ ТАНЦИ 

Вх.№ ДГ77-ВКОО-31 / 29.09.2022 г. – 12,39 ч. на фирма ТДЮ „Пионер“ ЕООД 

Вх.№ ДГ77-ВКОО-65 / 13.10.2022 г. – 14.35 ч. на КСТ „Танцувай с мен“  

ІІІ. МОДЕРНИ ТАНЦИ 

Вх.№ ДГ77-ВКОО-64/ 13.10.2022 г. – 14,33 ч. на КСТ „Танцувай с мен”  

ІV. ТАЕКУОН-ДО  

Вх.№ ДГ77-ВКОО-56 / 10.10.2022 г. – 12,08 ч. на СК „Феникс 2008“ 

V. ПРОЕКТНО БАЗИРАНИ ИЗОБРАЗИТЕЛНИ  ИЗКУСТВА 

Вх.№ ДГ77-ВКОО-60 / 11.10.2022 г. – 10,18 ч. на фирма „Щурчета“ ЕООД 

           Комисията реши: 

Преди отварянето всички пликове с документи за ДОД да бъдат разписани от 

двама от членовете на комисията.  

Комисията установи: 

  С оглед ЗПУО и във връзка с чл. 9 от Правилата за осъществяване на ДОД в общински 

детски градини на територията на Столична община, изрично регламентиращи 

съдържанието на обявата за провеждане на процедура по избор на ДОД, а именно 

посочен срок за подаване на документите на всеки кандидат, включително начална и 

крайна дата, и предвид факта, че всеки участник трябва да има възможност за равни 

условия при спазване на конкурсната процедура и с оглед запазване принципите на 

състезателното начало за всички кандидати, комисията констатира подадени документи 

на 29.09.2022 г. от  ТДЮ „Пионер“ ЕООД, наричана за краткост Дружеството. Началото 

на срока за подаване на документи по процедурата за избор, посочен в обявата е 

05.10.2022 година. Същото представлява нарушение на процедурата с оглед началната 

дата на срока за подаване на документи, поради което комисията реши: 

Подадената от фирма ТДЮ „Пионер“ ЕООД оферта не следва да бъде разгледана, 

т.к. е подадена извън обявения срок. 

        Пликовете на всички останали кандидати са подадени в срок, в цялост и запечатани.  

Комисията реши: 

Да се попълни сравнителна таблица на необходимите документи за участие в 

конкурса, като в резултат на това вземе решение за допускане до участие в конкурса на 

всеки участник.  

I. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 
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1. „ЦОКООД – Училища Европа“ - Плик А и Плик Б са съгласно чл.10 от Правилата 

за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски 

градини на територията на Столична община. 

Комисията реши: Допуска фирма „ЦОКООД – Училища Европа“ до участие в 

конкурса. 

2. ”ИТЕКА“ ООД – Плик А и Плик Б са съгласно чл.10 от Правилата за 

осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски 

градини на територията на Столична община. 

Комисията реши: Допуска фирма „ИТЕКА“ ООД до участие в конкурса. 

3. „Алис 8“ ЕООД - Плик А и Плик Б са съгласно чл.10 от Правилата за 

осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски 

градини на територията на Столична община. 

Комисията реши: Допуска фирма „Алис 8“ ЕООД до участие в конкурса. 

4. „Дариенс Скуул Академи“с - Плик А и Плик Б са съгласно чл.10 от Правилата за 

осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски 

градини на територията на Столична община. 

Комисията реши: Допуска фирма „Дариенс Скуул Академи““ ЕООД до участие в 

конкурса. 

 

ІІ.  НАРОДНИ ТАНЦИ 

1. КСТ „Танцувай с мен“ - Плик А и Плик Б са съгласно чл.10 от Правилата за 

осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски 

градини на територията на Столична община. 

Комисията реши: Допуска КСТ „Танцувай с мен“ до участие в конкурса. 

2. ТДЮ „Пионер“ ЕООД 

Комисията реши – не допуска до участие в конкурс фирмата кандидат ТДЮ 

„Пионер“ ЕООД, поради неспазен срок за подаване на документите за конкурса 

фиксиран в обявата, входирани в деловодната система на ДГ №77 „Магнолия“ 

преди обявената начална дата. 

 

ІІІ. МОДЕРНИ ТАНЦИ 

1. КСТ „Танцувай с мен“ - Плик А и Плик Б са съгласно 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 КСТ „Танцувай с мен“ до участие в конкурса. 

 

 

ІV. ТАЕКУОН-ДО  

1. СК „Феникс 2008“ - Плик А и Плик Б са съгласно чл.10 от Правилата за 

осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски 

градини на територията на Столична община. 

Комисията реши: Допуска СК „Феникс 2008“ до участие в конкурса. 

 

 

 

V. ПРОЕКТНО БАЗИРАНИ ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА 

1.  „Щурчета“ ЕООД - Плик А и Плик Б са съгласно чл.10 от Правилата за 

осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски 

градини на територията на Столична община. 

Комисията реши: Допуска „Щурчета“ ЕООД до участие в конкурса. 

 

 

 

Комисията реши: 

Да се попълни сравнителна таблица на критериите за оценка на участниците в 

конкурса.  

Членовете на комисията обстойно разглеждаха документите от Пликовете Б на 

фирмите кандидати, продължили участието си в конкурса за ДОД в ДГ № 77 

„Магнолия“. Установиха наличието на дипломи и сертификати, касаещи 

професионалните квалификация и опит на преподавателите. Членовете на комисията се 

запознаха с предложените програми за обучение на децата, както и с материално-

ресурсното обезпечаване, предложено от кандидатите. Изчисли се цената на ДОД 

съгласно чл.11 ал.4 от Процедурата  за избор на изпълнител на допълнителни 

образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична 

община. 

След изготвянето на сравнителните таблици по отношение на документите и 

критериите за оценка на офертите, комисията класира кандидат-участниците за всяка 

една ДОД по съответния ред и със съответните точки: 
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