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ПРОТОКОЛ Ж 4

ОЦЕНЯВАНЕТО И КЛАСИРАНЕТО
ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯ ПО РАЗГЛЕЖДАНЕТО,
ФИРМИ / ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА
НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ИЗБОР НА
Хе79 „СЛЪНЧИЦЕ”
ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ -- ЙОГА В ДГ
„Слънчице” се състоя
стая на Детска градина Хо79
Днес, 26. 05. 2022 г. в гр. София, в учителската
2022 г. Комисия за разглеждане,
със Заповед Хе 525/ 23. 05.
заседание на назначената от Директора
по документи за избор на
предложения за участие в конкурс

оценяване и класиране на подадените
допълнителна образователна дейност
фирми/физически лица

за

-- ЙОГА.
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„Балет“- управител на
на фирма, подала оферта за дейност
На заседанието присъства представител
Стоянова.
„Класик М“ ЕООД- Мария Вл.
дейност ЙОГА
за допълнителна образователна
в
процедурата
за
участие
Получените до крайния срок
“Слънчице“, а именно:
от ЗАС към ДГ Хе79
-- предложения, бяха предадени на комисията
СКСВ- ДСА
2022 г., постъпило в 12. 06 часа от участника
с вх. Хо 1536/ 25. 05.
1.

Предложение

„ТОМ И ДЖЕРИ”
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дейност, за която се кандидатства
образователна
допълнителната
на
на подаване, наименованията
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Комисията отвори
спазване на принципите на
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ТОМИ ДЖЕРИ” съдържа
от участника СКСВ- ДСА
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всички изискуеми документи.
единодушно РЕШИ:
Въз основа на горното, комисията
на следния участник:
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СКСВ- ДСА „ТОМИ ДЖЕРИ”
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до
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П. Комисията пристъпи към оценка
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са отразени в таблицата
Оценките по всеки от критериите
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«Мотиви към оценката на СКСВ- ДСА „ТОМ И ДЖЕРИ”
Критерий „Степен на квалнфикация на преподавателите в определената ДОД“

Участникът е предложил един преподавател. За него е представена диплома за завършено висше
образователно-квалификационна степен
образование по специалността „физическо възпитание“,
възпитание“, втора квалификация
по
физическо
квалификация
професионална
„магистър“,
„учител
на спорта по художествена
„майстор
гимнасика“,
звание
„Треньор по художествена
присъдено
йога. Предвид приложените
по
за
гимнастика“, Сертификат от Българска спортна академия
инструктор
образователни
на
допълнителни
за
11,
|
осъществяване
от
Правилата
ал.
документи и съобразно чл.
Столична
община,
комисията
приема че
на
дейности в общинските детски градини на теригорията
на
и
ДОД
присъжда
дипломата за висше образование не с пряко свързана определената
участника
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15 т.

Критерий „Професионален опнт на преподавателите“

От представената от участника трудова книжка, се установява, че стажът по специалността на
ал. 2,6. „в“ от
над 3 години. Въз основа на това и на основание чл.
предложения преподавател

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

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.
3.

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 т.
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., която е единствената оценяема. Затова на основание чл. 11, ал. 4 от Правилата за
образователни дейности в общинските детски градини на
осъществяване на допълнителни
Столична
община, участникът получава 10 т.
територията на
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 разгледаното предложение, комисията извърши следното
класиране:
1. |-во място - Предложение с вх. Хо 1536/ 25. 05. 2022 г. от участника СКСВ- ДСА „ТОМ И
ДЖЕРИ”, с оценка 90 точки.
ТУ. С оглед извършените оценка и класиране на предложението за допълнителна образователна
дейност „ЙОГА”, комисията

РЕШИ

ПРЕДЛАГА на Директора на Детска градина Хо 79 „Слънчице”, град София, да бъде сключен
договор с класирания на първо място участник за осъществяването на допълнителна образователна
дейност „ЙОГА”.
Комисията приключи своята 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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