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ПРОТОКОЛ Ж 10

ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯ ПО РАЗГ ЛЕЖДАНЕТО, ОЦЕНЯВАНЕТО И КЛАСИРАНЕТО НА

ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ИЗБОР НА ФИРМИ / ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА

ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ-- ФУТБОЛ В ДГ 2079 „СЛЪНЧИЦЕ”

Днес, 26. 05. 2022 г. в гр. София, в учителската стая на Детска градина Хо79 „Слънчице” се състоя

заседание на назначената от Директора със Заповед Мо 525/ 23.05.2022 г. Комисия за разглеждане,

оценяване и класиране на подадените предложения за участие в конкурс по документи за избор на

фирми/физически лицаза допълнителна образователна дейност -- ФУТБОЛ.

Комисията заседава в следния състав:

1 Адв. ЕЗ3--Г -
2. АТ.-ч. «

з ЦН-С , 2
4. КИ-с
5 ДМ-2:

Заседанието на комисията започна В П. уу чаха.

На заседанието присъства представител на фирма, подала оферта за дейност „Балет“- управител на

„Класик М“ ЕООД- Мария Вл. Стоянова.

Получените до крайния срок за участие в процедурата за допълнителна образователна дейност --

ФУТБОЛ предложения, бяха предадени на комисията от ЗАС към ДГ Хо79 “Слънчице“, а именно:

1. Предложениес вх. Хе 1442/ 16. 05. 2022 г., постъпило В 10. 56 часа от участника Футболна

Академия „Маринов“

Комисията установи, че върху плика са отбелязани входящи номера, датите на подаване,

часовете на подаване, наименованията на допълнителната образователна дейност, за която се

кандидатства с предложениет о, както и наименованието на участника.

Комисията не констатира нарушения относно външния вид на постъпилия плик. Той е с ненарушена

цялост, непрозрачен, запечатан и без други обозначения върху него.

Комисията отвори предложението. Пликът не се изряза докрая. Документите, съдържащи се в

плик „А” и плик „Б” бяха подписани от двама членове на комисията с цел спазване на принципите

на прозрачност и публичност.

2. Предложение с вх. Хо 1540/ 25. 05. 2022. г., постъпило в 12. 31 часа от участника УФК

„Олимпиец”

Комисията установи, че върху плика са отбелязани входящи номера, датите на подаване,

часовете на подаване, наименованията на допълнителната образователна дейност. за която се

кандидатства с предложението, както и наименованието на участника.

Комисията не констатира нарушения относно външния вид на постъпилия плик. Той е с ненарушена

цялост, непрозрачен, запечатан и без други обозначения върху него.
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Комисията отвори предложението. Пликътне се изряза докрая. Документите, съдържащисе в

плик „А? и плик „Б” бяха подписани от двама членове на комисията с цел спазване на принципите
на прозрачност и публичност.

3. „Предложение с вх. Хо 1552/ 25.05.2022 г., постъпилов 13. 52 часа от участника ФК „Вива”

Комисията установи, че върху плика са отбелязани входящи номера, датите на подаване,
часовете на подаване, наименованията на допълнителната образователна дейност, за която се
кандидатства с предложението, както и наименованието на участника.

Комисията не констатира нарушения относно външния вид на постъпилия плик. Той с с ненарушена
цялост, непрозрачен, запечатан и без други обозначения върху него.

Комисията отвори предложението. Пликът не се изряза докрая. Документите, съдържащи се в

плик „А” и плик „Б” бяха подписаниот двама членове на комисията с цел спазване на принципите на

прозрачност и публичност.

С подписването на документите, съдържащи се в предложенията приключи публичната част от

заседанието на комисията.

1. Комисията пристъпи към преглед за съответствие на съдържанието на всяко от предложенията с

изискванията на чл.10 от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности в

общинските детски градини на територията на Столична община. Комисията установи следното:

н Предложение с вх. М 1442/ 16. 05. 2022 г. от участника Футболна Академия „Маринов”
съдържа всички изискуеми документи.
2. Предложение с вх. Хе 1540/ 25. 05. 2022 г. от участника УФК „Олимпиец” съдържа всички
изискуеми документи.
3. Предложениес вх. Ж 1552/ 25.05.2022 г. от участника ФК „Вива” съдържа
всички изискуеми документи

Въз основа на горното, комисията единодушно

РЕШИ:

ДОПУСКА до оценка предложението на следните участници:

1. Предложение с вх. Хо 1442/ 16.05.2022 г. от участника Футболна Академия „Маринов”
2. Предложение с вх. Хо 1540/ 25.05.2022 г. от участника УФК „Олимпиец”
3. Предложение с вх. Хо 1552/ 25.05.2022 г. от участника ФК „Вива”

П. Комисията пристъпи към оценка на допуснатите до този етап предложения, като ги оцени.
Оценките по всеки от критериите са отразени в таблицата по-долу:
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критерии|подкритерии фирми,участващи в конкурс
УФК

за оценка ФА „Маринов“ “Олимпиец“ ФК „Вива“
1. Степенна|1. за бакалавър 5т.
квалифика-

ция на препо-|2. за магистър 10т. 10 10

давателите
максимални|3. доп. квалификция 15т. 15

25т.
П. Професио-|1. без опит 5т.
нален опит
на препода- |2. Опит до 3 г. 10т.
вателите
максимални|3. опит над 3 г. 25т. 25 25

25т.
1.осигурени уч.

Ш. Ресурсно|помагала 10т. 10 10 10

обезпечаване
2. мат. тех.

от кандидата|обезпечаване 15т. 15 15 15

максим. 25т.
най- ниска предл.

1М. Цена цена х10 |2,5Х10 6,25 12,5 Х10 10 |2,5Х10 10

на ДОД цена от съотв. участ 4 25 25
М. Социална|1. починал родител 4т.
отговорност |2. дете със СОП 5т. 5 5

максимални |3. две деца отсем. Зт. 3 З

4. дете с изяв.
15т. дарби Зт. з 3 3

сбор от точки 46,25 85 100

«Мотиви към оценката на Футболна Академия „Маринов“
1. Критерий „Степен на квалификация на преподавателите в определената Дод“
Участникъте предложил един преподавател. За него е представено Уверение за записан летен

семестър на 4 курс по специалността „физическо възпитание“ за образователно- квалификационна
степен „бакалавър“, представено е и Уверение за записан летен семестър на 4 курс по специалността
„футбол“ за образователно- квалификационна степен„бакалавър“.

Предвид приложените документи и съобразно чл. П, ал. 1 от Правилата за осъществяване на

допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична

община, комисията приема, че уверенията не са документ за завършена образователно-
квалификационна степен и не присъжда точки на участника.

2. Критерий „Професионален опит на преподавателите“
Не е представена от участника трудова книжка за установяване на професионален опит и стаж по

специалността на предложения преподавател. Въз основа на това и на основание чл. 11, ал. 2, 6. „в“ от
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Правила а за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини
на територията на Столична община, участникът не получава точки.

3. Критерий „Ресурсно обезпечаване на съответната ДОД”
Участникът е предложил за своя сметка, както осигурени учебни помагала за съответната

възраст при осъществяване на ДОД, така и материално-техническо обезпечаване на обучението.
Поради това и на основание чл. 11, ал. 3 от Правилата за осъществяване на допълнителни
образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община,

участникът получава 25 точки.
4. Критерий „Цена на определената ДОД за обучение за едно занятие според възрастта на
детето”

Участникът е предложил цена за обучение за едно занятие за всяка възрастова група в размер
на 4, 00 лв. Затова на основание чл. 11, ал. 4 от Правилата за осъществяване на допълнителни
образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община,

участникът получава 6. 25 точки.
5. Критерий „Социална отговорност”
Участникът е предложил ползване на безплатно обучение за всички категории лица по чл. П,

ал. 5 от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските
детски градини на територията на Столична община, и получава максималния брой точки по

критерия - 15 т.

Мотиви към оценката на УФК „Олимпиец“
1 Критерий „Степен на квалификация на преподавателите в определената ДОД“

Участникът с предложил един преподавател. За него е представена диплома за завършено
висше образование по специалността „физическо възпитание“ -образователно- квалификационна степен
„магистър“, професионална квалификация „ треньор по футбол“, също така са представени документи,
доказващи допълнителна професионална квалификация: свидетелство за придобито ПКС, лиценз
за упражняване трньорска дейност по футбол. Предвид приложените документи и съобразно чл. 1,
ал. 1 от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски

градини на територията на Столична община, комисията>приема, че от документите,
доказващи допълнителна професионална квалификация на предложения преподавател не
става ясно по каква специалност е придобитото ПКС, лицензът за упражняване на
треньорска дейност е валиден до 31. 12. 2020 г. и присъжда на участника 10 точки.

2. Критерий „Професионален опнт на преподавателите“
От представената от участника трудова книжка, се установява, че стажът по специалността на

предложения преподавател с над 3 години. Въз основа на това и на основанис чл. 11, ал. 2, 6. „в“ от

Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини

на територията на Столична община, участникът получава 25 точки.

3. Критерий „Ресурсно обезпечаване на съответната ДОД”
Участникът е предложил за своя сметка, както осигурени учебни помагала за съответната

възраст при осъществяване на ДОД, така и материално-техническо обезпечаване на обучението.

Поради това и на основание чл. 1, ал. 3 от Правилата за осъществяване на допълнителни
образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община,

участникът получава 25 точки.
4. Критерий „Цена на определената ДОД за обучение за едно занятие според възрастта

на детето”
Участникът е предложил ценаза обучение за сдно занятиеза всяка възрастова група в размер

на 2. 50 лв. Затова на основание чл. 11, ал. 4 от Правилата за осъществяване на допълнителни

образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община,

участникът получава 10 точки.
5. Критерий „Социална отговорност”
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Участникът с предложил ползване на безплатно обучение за всички категории лица по чл. П,
ал. 5 от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските

детски градини на територията на Столична община, и получава максималния брой точки по

критерия - 15 т.

Мотиви към оценката на ФК,Вива“
1. Критерий „Степен на квалификация на преподавателите в определената ДОД“

Участникът с предложил един преподавател. За него е представена диплома за завършено
висше образование по специалността „физическо възпитание“, професионална квалификация „учител по

физическо възпитание“ -образователно- квалификационна степен „бакалавър“, диплома за завършено
висше образование по специалността „спорт“, образователно- квалификационна степен „магистър“,
също така са представени документи, доказващи допълнителна професионална квалификация в

съответната ДОД: сертификат за треньор по масов футбол и лиценз за упражняване на треньорска
дейност по футбол.

Предвид приложените документи и съобразно чл. 11, ал. | от Правилата за осъществяване на

допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична
община, комисията присъжда на участника 25 точки.

2. Критерий „Професионален опит на преподавателите“
От представената от участника трудова книжка, се установява, че стажът по специалността на

предложения преподавател е над 3 години. Въз основа на това и на основание чл. П, ал. 2, 6. „в“ от

Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини
на територията на Столична община, участникът получава 25 точки.

3. Критерий „Ресурсно обезпечаване на съответната ДОД”
Участникът е предложил за своя сметка, както осигурени учебни помагала за съответната

възраст при осъществяване на ДОД, така и материално-техническо обезпечаване на обучението.
Поради това и на основание чл. П, ал. 3 от Правилата за осъществяване на допълнителни
образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община,

участникът получава 25 точки.
4. Критерий „Цена на определената ДОД за обучение за едно занятие според

възрастта на детето”
Участникът е предложил цена за обучение за едно занятие за всяка възрастова група в размер

на 2. 50 лв. Затова на основание чл. 11, ал. 4 от Правилата за осъществяване на допълнителни
образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община,

участникът получава 10 точки.
5. Критерий „Социална отговорност”

Участникът е предложил ползване на безплатно обучение за всички категории лица по чл. п,
ал. 5 от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските

детски градини на територията на Столична община, и получава максималния брой точки по

критерия - 15 т.

ш. Въз основа на оценката на разгледаните предложения, комисията извърши следното

класиране:
|-во място - Предложение с вх. Хе 1552/ 25. 05. 2022 г. от участника ФК „Вива, с оценка 100

точки.
П-ро място - Предложение с вх. Хо 1540/ 25.05.2022 г. от участника УФК „Олимпиец“, с оценка

85 точки
Ш-то място - Предложение с вх. Ме 1442/ 16. 05. 2022 г. от участника Футболна Академия

„Маринов“, с оценка 46, 25 точки

ЦА Соглед извършените оценка и класиране на предложението за допълнителна



ДЕТСКА ГРАДИНА 79 ”"СЛЪНЧИЦЕ”
София, п.к. 1700 р-н "Студентски"
ЖК "Студентски град“, ул. „Джон Ленън” Ме10
тел: 02/868-21-49 и тел. 02/868-13-12;
Директор: Елеонора Стоименова
Е-та!: да 79ФаБу Бо
Уеб сайт: о09279.пе!

образователна дейност „Футбол”, комисията
РЕШИ

ПРЕДЛАГА на Директора на Детска градина Ф 79 „Слънчице”, град София, да бъде сключен
договор с класирания на първо място участник за осъществяването на допълнителна образователна
дейност „Футбол”.

Комисията приключисвоята работа, резултатите от която са отразени в Настоящия протокол.
Протоколът, заедно с цялата налична документация, да се предадат на директора на Детска

градина Хо 79 „Слънчице”, град София.
Настоящият протокол се изготви на основание чл. 16 от Правилата за осъществяване на

допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична
община.

Настоящият протокол е подписан на 26. 05. 2022 г.
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