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- Обява за конкурс по документи за допълнителни образователни дейностиза учебната 

2020/2021г.; учебната 2021/2022г. ; учебната 2022/2023г. с изх. №156/03.08.2020г.; 

- Правила за осъществяване  на допълнителни образователни дейности в общинските 

детски градини на територията на Столична община 

   За протоколчик на заседанието на комисията, след процедурно предложение на 

председателя бе избрана Е.М. – ЗАС в ДГ №123 „Шарл Перо“ 

   На председателя на комисията , бе предоставен Регистър с постъпилите в деловодството 

на ДГ №123 „Шарл Перо“предложения/ документи от фирмите участници в конкурса по 

реда на постъпването им и в съответствие  с входящия номер от дневника за входяща 

кореспонденция с посочена дата, месец, година, час, наименование на фирмата и 

образователна дейност. 

   Процедурата по публичното отваряне и разписване на документи започна в 09:00 часа с 

допълнителна образователна дейност Английски език. Присъства представител на фирма 

ЕШ „Арием - 9“ ЕООД – А.Г.Ц., който разписа документите, съдържащи се в 

предложенията на кандидатите за дейност Английски език : ЕТ „Лу-Гиз“; „Авида-ИБ“ ЕООД 

; „Алис-И“ ЕООД; „Ей Би Си център“. 

    Представител на кандидат СД „Том и Джери“ ЕООД – адв.Н.И.Л., разписа документите, 

съдържащи се в предложенията на кандидатите за дейност Народни танци, както следва: 

ЕТ „Лу Гиз“; Сдружение „Емоушън денсинг скуул“; КТС „Танцувай с мен“; Ансамбъл 

Чинари; „ХриСтан“ ООД; 

   Представител на кандидат СД „Том и Джери“ ЕООД, разписа документите, съдържащи 

се в предложенията на кандидатите за дейност Приложни изкуства, както следва: 

„Ентъртейнмънт“ ЕООД; ЕТ „Лу Гиз“; „Студиа Арте Логос“ ЕООД; „АБ - АРТ“ ООД; „Мулти 

Артс“ ЕООД. 

    След подписването на документите, представителите на фирмите приключиха с 

участието си в работата на комисията. Комисията продължи своята работа в закрито 

заседание да разглежда документите по отделните образователни дейности и 

оценяването им, съгласно Правилата. 

    ДОПЪЛНИТЕЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ: АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

За участие в открития подбор до крайния срок, посочен в обявата, а именно – до 15:00 ч. 

на 28.08.2020 г. в деловодството на детската градина са постъпили 5 оферти,  подадени в 

срок от:  

1. ЕТ„ЛУ-ГИЗ“, вх. № 616/20.08.2020 г. , час на постъпване 14:20 ч.  

2. ЕШ „АРИЕМ - 9“ ЕООД, вх. № 633/26.08.2020 с час на постъпване 11:25 ч. 
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3. „АВИДА – ИБ“ ЕООД, вх. № 636/27.08.2020 г. с час на постъпване 09:50 ч. 

4. ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР „АЛИС – И“ ЕООД вх. 637/27.08.2020 г. с час на постъпване 13:31 ч. 

5. „ЕЙ БИ СИ ЦЕНТЪР“ ЕООД с вх. 644/28.08.2020 г. с час на постъпване 14:21 ч. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1. ЕТ „ЛУ – ГИЗ“, ЕИК 200382886 

   Предложението е постъпило на 20.08.2020г. с вх.№616 в 14:20 часа. След отварянето на 

плика, комисията констатира наличието на плик А и плик Б , съгласно Правилата и 

Обявата. 

Плик А 

Комисията констатира наличието на следните документи от (Приложение 1):  

     –  Списък на документите (чл.10, ал.1 от Правилата) 

     –  Заявление за участие в конкурса съдържа: адрес, седалище на кандидата, тел. за 

контакт, електронен адрес  (чл.10, ал.2 от Правилата) 

     –  Заверено копие на документ за регистрация/ ЕИК (чл.10, ал.3 от Правилата) 

     –  Декларация на основание чл.220, ал.1 ЗПУО (чл.10, ал.4 от Правилата) 

     –  Свидетелство за съдимост на  преподавател  –  Л.А.Г. (чл.10, ал.5 от Правилата) 

     –   Референции от институции и организации за дейноста на кандидата по съответната 

образователна дейност  (чл.10, ал.6 от Правилата) 

      –  Проект на договор / Приложение 1 /, в който е попълнено:  наименование, ЕИК, 

седалище и адрес на управление на кандидата (чл.10, ал.7 от Правилата) 

Комисията констатира, че името на фирмата, написана в проектодоговора не е изписана 

изцяло на фирмата, както е посочена  в Търговския регистър. 

Плик Б 

    Комисията констатира наличието на следните документи от (Приложение 1):   

        –  Списък на имената на един педагогически специалист – Л.А.Г. , които ще 

осъществяват определената ДОД   (чл.10, ал.8, т.“а“ от Правилата) 

        – Копия от  документи удостоверяващи професионалната квалификация и 

педагогическата правоспособност на преподавателя – Л.А.Г.  за определената ДОД – 

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

        – Копия на документи удостоверяващи, професионалния опит на преподавателя 

Л.А.Г. , които ще осъществяват определената ДОД (чл.10, ал.8, т.“в“ от Правилата) 
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Комисията  констатира, че  представени копия от трудовата книжка на преподавателя са 

с лошо качество и нечетими. 

           –  Програма за обучение на децата за ДОД, представена на български език  (чл.10, 

ал.8, т.“г“ от Правилата)  

Комисията  констатира, че  представена програма е  с лошо качество и нечетими абзаци. 

           –  Индивидуална цена за обучение за един учебен час, според възрастта на децата 

за определената ДОД (чл.10, ал.8, т. „д“ от Правилата)                                                                

Комисията пристъпи към оценяване на предложението на кандидата по оценими 

критерии, съобразно Правилата за осъществяване на ДОД в общинските детски градини 

на територията на столична община по чл.11, от /1/ до /5/ и Обявата. Оценката е 

подробно мотивирана в приложение 1 и 2 към настоящия Протокол. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2. ЕЗИКОВА ШКОЛА „АРИЕМ-9“ЕООД, ЕИК: 175102486, 

Предложението е постъпило на 26.08.2020г. с вх.№616 в 11:25 часа. След отварянето на 

плика, комисията констатира наличието на плик А и плик Б , съгласно Правилата и 

Обявата. 

Плик А 

Комисията констатира наличието на следните документи от (Приложение 1):  

     –  Списък на документите (чл.10, ал.1 от Правилата) 

     –  Заявление за участие в конкурса съдържащо: адрес, седалище на кандидата, тел. за 

контакт, електронен адрес  (чл.10, ал.2 от Правилата) 

     –  Заверено копие на документ за регистрация/ ЕИК (чл.10, ал.3 от Правилата) 

     –  Декларация на основание чл.220, ал.1 ЗПУО, подписана от 2 преподаватели (чл.10, 

ал.4 от Правилата) 

     –  Свидетелство за съдимост на 2бр. преподаватели - А.Г.Ц. И М.К.Я. (чл.10, ал.5 от 

Правилата) 

     –   Референции от институции и организации за дейноста на кандидата по съответната 

образователна дейност  (чл.10, ал.6 от Правилата) 

      –  Проект на договор / Приложение 1 /, в който е попълнено:  наименование, ЕИК, 

седалище и адрес на управление на кандидата (чл.10, ал.7 от Правилата) 

Плик Б 

    Комисията констатира наличието на следните документи от (Приложение 1):   
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        –  Списък на имената на един педагогически специалисти –  А.Г.Ц. И М.К.Я., които ще 

осъществяват определената ДОД   (чл.10, ал.8, т.“а“ от Правилата) 

        – Копия от  документи удостоверяващи професионалната квалификация и 

педагогическата правоспособност на преподаватели – А.Г.Ц. И М.К.Я. за определената 

ДОД – дипломи, удостоверения, сертификати и т.н. (чл.10, ал.8, т. „б“ от Правилата) 

        – Копия на документи удостоверяващи, професионалния опит на преподаватели 

А.Г.Ц. И М.К.Я. , които ще осъществяват определената ДОД (чл.10, ал.8, т.“в“ от Правилата) 

           –  Програма за обучение на децата за ДОД, представена на български език  (чл.10, 

ал.8, т.“г“ от Правилата) – Участие в изготвяне на Авторска програма по Английски език за 

деца в детска градина. 

           –  Индивидуална цена за обучение за един учебен час, според възрастта на децата 

за определената ДОД (чл.10, ал.8, т. „д“ от Правилата)                                                                 

Комисията пристъпи към оценяване на предложението на кандидата по оценими 

критерии, съобразно Правилата за осъществяване на ДОД в общинските детски градини 

на територията на столична община по чл.11, от /1/ до /5/ и Обявата. Оценката е 

подробно мотивирана в приложение 1 и 2 към настоящия Протокол. 

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3. Езиков Център „АВИДА – ИБ“ ЕООД , ЕИК:200665482,  

Предложението е постъпило на 27.08.2020г. с вх.№636 в 09:50 часа. След отварянето на 

плика, комисията констатира наличието на плик А и плик Б , съгласно Правилата и 

Обявата. 

Плик А 

Комисията констатира наличието на следните документи от (Приложение 1):  

     –  Списък на документите (чл.10, ал.1 от Правилата) 

     –  Заявление за участие в конкурса съдържащо: адрес, седалище на кандидата, тел. за 

контакт, електронен адрес  (чл.10, ал.2 от Правилата) 

     –  Заверено копие на документ за регистрация/ ЕИК (чл.10, ал.3 от Правилата) 

     –  Декларация на основание чл.220, ал.1 ЗПУО, подписана от 1 преподавател И.Й.Б. –Г. 

(чл.10, ал.4 от Правилата) 

     –  Свидетелство за съдимост на 1бр. преподавател - И.Й.Б.-Г. (чл.10, ал.5 от Правилата) 

     –   Референции от институции и организации за дейноста на кандидата по съответната 

образователна дейност  (чл.10, ал.6 от Правилата) 

      –  Проект на договор / Приложение 1 /, в който е попълнено:  наименование, ЕИК, 

седалище и адрес на управление на кандидата (чл.10, ал.7 от Правилата) 
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Плик Б 

    Комисията констатира наличието на следните документи от (Приложение 1):   

        –  Списък на имената на един педагогически специалист И.Й.Б. –Г. , който ще 

осъществяват определената ДОД   (чл.10, ал.8, т.“а“ от Правилата) 

        – Копия от  документи удостоверяващи професионалната квалификация и 

педагогическата правоспособност на преподавател – И.Й.Б. –Г. за определената ДОД – 

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

        – Копия на документи удостоверяващи, професионалния опит на преподавателя  

И.Й.Б. –Г., който ще осъществяват определената ДОД (чл.10, ал.8, т.“в“ от Правилата) 

           –  Програма за обучение на децата за ДОД, представена на български език  (чл.10, 

ал.8, т.“г“ от Правилата) 

           –  Индивидуална цена за обучение за един учебен час, според възрастта на децата 

за определената ДОД (чл.10, ал.8, т. „д“ от Правилата)                                                                   

Комисията пристъпи към оценяване на предложението на кандидата по оценими 

критерии, съобразно Правилата за осъществяване на ДОД в общинските детски градини 

на територията на столична община по чл.11, от /1/ до /5/ и Обявата. Оценката е 

подробно мотивирана в приложение 1 и 2 към настоящия Протокол. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 4. Езиков център „АЛИС-И“ ЕООД , ЕИК: 200034759  

Предложението е постъпило на 27.08.2020г. с вх.№637 в 13:31 часа. След отварянето на 

плика, комисията констатира наличието на плик А и плик Б , съгласно Правилата и 

Обявата. 

Плик А 

Комисията констатира наличието на следните документи от (Приложение 1):  

     –  Списък на документите (чл.10, ал.1 от Правилата) 

     –  Заявление за участие в конкурса съдържащо: адрес, седалище на кандидата, тел. за 

контакт, електронен адрес  (чл.10, ал.2 от Правилата) 

     –  Заверено копие на документ за регистрация/ ЕИК (чл.10, ал.3 от Правилата) 

     –  Декларация на основание чл.220, ал.1 ЗПУО, подписана от 1 преподавател М.В.С. 

(чл.10, ал.4 от Правилата) 

     –  Свидетелство за съдимост на 1бр. преподавател - М.В.С. (чл.10, ал.5 от Правилата) 

     –   Референции от институции и организации за дейноста на кандидата по съответната 

образователна дейност  (чл.10, ал.6 от Правилата) 
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      –  Проект на договор / Приложение 1 /, в който е попълнено:  наименование, ЕИК, 

седалище и адрес на управление на кандидата (чл.10, ал.7 от Правилата) 

Плик Б 

    Комисията констатира наличието на следните документи от (Приложение 1):   

        –  Списък на имената на един педагогически специалист М.В.С. , който ще 

осъществяват определената ДОД   (чл.10, ал.8, т.“а“ от Правилата) 

        – Копия от  документи удостоверяващи професионалната квалификация и 

педагогическата правоспособност на преподавател – М.В.С. за определената ДОД – 

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

        – Копия на документи удостоверяващи, професионалния опит на 1 преподавател 

М.В.С., който ще осъществяват определената ДОД . Дипломата за магистратура не 

отговаря на предложената ДОД  (чл.10, ал.8, т.“в“ от Правилата) 

           –  Програма за обучение на децата за ДОД, представена на български език  (чл.10, 

ал.8, т.“г“ от Правилата) 

           –  Индивидуална цена за обучение за един учебен час, според възрастта на децата 

за определената ДОД (чл.10, ал.8, т. „д“ от Правилата).                                                                  

Комисията пристъпи към оценяване на предложението на кандидата по оценими 

критерии, съобразно Правилата за осъществяване на ДОД в общинските детски градини 

на територията на столична община по чл.11, от /1/ до /5/ и Обявата. Оценката е 

подробно мотивирана в приложение 1 и 2 към настоящия Протокол. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 5. „Еи Би Си център“ ЕООД, ЕИК: 203691123,  

Предложението е постъпило на 28.08.2020г. с вх.№644 в 14:21 часа. След отварянето на 

плика, комисията констатира наличието на плик А и плик Б , съгласно Правилата и 

Обявата. 

Плик А 

Комисията констатира наличието на следните документи от (Приложение 1):  

     –  Списък на документите (чл.10, ал.1 от Правилата) 

     –  Заявление за участие в конкурса съдържащо: адрес, седалище на кандидата, тел. за 

контакт, електронен адрес  (чл.10, ал.2 от Правилата) 

     –  Заверено копие на документ за регистрация/ ЕИК (чл.10, ал.3 от Правилата) 

     –  Декларация на основание чл.220, ал.1 ЗПУО, подписана от 1 преподавател К.И.К. 

(чл.10, ал.4 от Правилата) 
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     –  Свидетелство за съдимост на 1бр. преподавател – К.И.К. (чл.10, ал.5 от Правилата) 

     –   Референции от институции и организации за дейноста на кандидата по съответната 

образователна дейност  (чл.10, ал.6 от Правилата) 

      –  Проект на договор / Приложение 1 /, в който е попълнено:  наименование, ЕИК, 

седалище и адрес на управление на кандидата (чл.10, ал.7 от Правилата) 

Плик Б 

    Комисията констатира наличието на следните документи от (Приложение 1):   

        –  Списък на имената на един педагогически специалист К.И.К. , който ще 

осъществяват определената ДОД   (чл.10, ал.8, т.“а“ от Правилата) 

        – Копия от  документи удостоверяващи професионалната квалификация и 

педагогическата правоспособност на преподавател – К.И.К. за определената ДОД – 

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

        – Копия на документи удостоверяващи, професионалния опит на 1 преподавател 

К.И.К., който ще осъществяват определената ДОД   (чл.10, ал.8, т.“в“ от Правилата) 

           –  Програма за обучение на децата за ДОД, представена на български език  (чл.10, 

ал.8, т.“г“ от Правилата) 

           –  Индивидуална цена за обучение за един учебен час, според възрастта на децата 

за определената ДОД (чл.10, ал.8, т. „д“ от Правилата).                                                                  

Комисията пристъпи към оценяване на предложението на кандидата по оценими 

критерии, съобразно Правилата за осъществяване на ДОД в общинските детски градини 

на територията на столична община по чл.11, от /1/ до /5/ и Обявата. Оценката е 

подробно мотивирана в приложение 2 към настоящия Протокол. 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ: МОДЕРНИ И СПОРТНИ ТАНЦИ 

За участие в открития подбор до крайния срок, посочен в обявата, а именно – до 15:00 ч. 

на 28.08.2020 г. в деловодството на детската градина са постъпили 4 оферти,  подадени в 

срок от:  

1. „ЛУ-ГИЗ“ ЕТ, вх. № 620/20.08.2020 г. , час на постъпване 14:30 ч.  

2. СДРУЖЕНИЕ  „ЕМОУШЪН ДЕНСИНГ СКУУЛ“  , вх. № 631/26.08.2020 с час на постъпване 

10:15 ч. 

3. „КСТ ТАНЦУВАЙ С МЕН“ , вх. № 634/26.08.2020 г. с час на постъпване 14:39 ч. 

4. „МОВАРТЕ“ ООД, вх. 646/28.08.2020 г. с час на постъпване 14:47 ч. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1. ЕТ „ЛУ – ГИЗ“, ЕИК 200382886 



9 
 

   Предложението е постъпило на 20.08.2020г. с вх.№616 в 14:30 часа. След отварянето на 

плика, комисията констатира наличието на плик А и плик Б , съгласно Правилата и 

Обявата. 

Плик А 

Комисията констатира наличието на следните документи от (Приложение 1):  

     –  Списък на документите (чл.10, ал.1 от Правилата) 

     –  Заявление за участие в конкурса съдържа: адрес, седалище на кандидата, тел. за 

контакт, електронен адрес  (чл.10, ал.2 от Правилата) Приложен документ Заявление с име 

на фирмата, различно от името на фирмата , вписано в търг регистър . 

     –  Заверено копие на документ за регистрация/ ЕИК (чл.10, ал.3 от Правилата) 

     –  Декларация на основание чл.220, ал.1 ЗПУО – М.К.К.(чл.10, ал.4 от Правилата) 

     –  Свидетелство за съдимост на  преподавател  –  М.К.К. (чл.10, ал.5 от Правилата) 

     –   Референции от институции и организации за дейноста на кандидата по съответната 

образователна дейност  (чл.10, ал.6 от Правилата) 

      –  Проект на договор / Приложение 1 /, в който е попълнено:  наименование, ЕИК, 

седалище и адрес на управление на кандидата (чл.10, ал.7 от Правилата) 

Комисията констатира, че името на фирмата, написана в проектодоговора е непълно 

изписа спрямо Търговския регистър. 

Плик Б 

    Комисията констатира наличието на следните документи от (Приложение 1):   

        –  Списък на имената на един педагогически специалист – М.К.К. , които ще 

осъществяват определената ДОД   (чл.10, ал.8, т.“а“ от Правилата) 

        – Копия от  документи удостоверяващи професионалната квалификация и 

педагогическата правоспособност на преподавателя – М.К.К.  за определената ДОД – 

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

        – Копия на документи удостоверяващи, професионалния опит на преподавателя 

М.К.К. , които ще осъществяват определената ДОД (чл.10, ал.8, т.“в“ от Правилата) 

           –  Програма за обучение на децата за ДОД, представена на български език  (чл.10, 

ал.8, т.“г“ от Правилата)  

           –  Индивидуална цена за обучение за един учебен час, според възрастта на децата 

за определената ДОД (чл.10, ал.8, т. „д“ от Правилата)                                                              

Комисията пристъпи към оценяване на предложението на кандидата по оценими 
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критерии, съобразно Правилата за осъществяване на ДОД в общинските детски градини 

на територията на столична община по чл.11, от /1/ до /5/ и Обявата. Оценката е 

подробно мотивирана в приложение 1 и 2 към настоящия Протокол. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2. СДРУЖЕНИЕ  „ЕМОУШЪН ДЕНСИНГ СКУУЛ“ , ЕИК: 176731471 

Предложението е постъпило на 26.08.2020г. с вх.№631 в 10:15 часа. След отварянето на 

плика, комисията констатира наличието на плик А и плик Б , съгласно Правилата и 

Обявата. 

Плик А 

Комисията констатира наличието на следните документи от (Приложение 1):  

     –  Списък на документите (чл.10, ал.1 от Правилата) 

     –  Заявление за участие в конкурса съдържащо: адрес, седалище на кандидата, тел. за 

контакт, електронен адрес  (чл.10, ал.2 от Правилата) 

     –  Заверено копие на документ за регистрация/ ЕИК (чл.10, ал.3 от Правилата) 

     –  Декларация на основание чл.220, ал.1 ЗПУО, подписана от 1 преподавател - Л.А.К. 

(чл.10, ал.4 от Правилата) 

     –  Свидетелство за съдимост на 1бр. преподавателя - Л.А.К. (чл.10, ал.5 от Правилата) 

     –   Референции от институции и организации за дейноста на кандидата по съответната 

образователна дейност  (чл.10, ал.6 от Правилата) 

      –  Проект на договор / Приложение 1 /, в който е попълнено:  наименование, ЕИК, 

седалище и адрес на управление на кандидата (чл.10, ал.7 от Правилата)  

В проекто- договора, чл. 10, раздел III, срок и място на изпълнение, е записано, че  

„заниманията ще се провеждат в сградата на ДГ № 70”. Комисията не допуска до участие в 

конкурса кандидата. 

Комисията отвори плик Б, единствено с цел полагане на 2 подписа от членовете на 

комисията върху всички документи съобразно правилата. 

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3. „КСТ ТАНЦУВАЙ С МЕН“ , ЕИК: 175251010,  

Предложението е постъпило на 26.08.2020г. с вх.№634 в 14:39 часа. След отварянето на 

плика, комисията констатира наличието на плик А и плик Б , съгласно Правилата и 

Обявата. 

Плик А 

Комисията констатира наличието на следните документи от (Приложение 1):  

     –  Списък на документите (чл.10, ал.1 от Правилата) 
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     –  Заявление за участие в конкурса съдържащо: адрес, седалище на кандидата, тел. за 

контакт, електронен адрес  (чл.10, ал.2 от Правилата) 

     –  Заверено копие на документ за регистрация/ ЕИК и устав (чл.10, ал.3 от Правилата) 

     –  Декларация на основание чл.220, ал.1 ЗПУО, подписана от 1 преподавател М.С.М. 

(чл.10, ал.4 от Правилата) 

     –  Свидетелство за съдимост на 1бр. преподавател – М.С.М. (чл.10, ал.5 от Правилата) 

     –   Референции от институции и организации за дейноста на кандидата по съответната 

образователна дейност  (чл.10, ал.6 от Правилата) 

      –  Проект на договор / Приложение 1 /, в който е попълнено:  наименование, ЕИК, 

седалище и адрес на управление на кандидата (чл.10, ал.7 от Правилата) 

Плик Б 

    Комисията констатира наличието на следните документи от (Приложение 1):   

        –  Списък на имената на един педагогически специалист М.С.М., който ще 

осъществяват определената ДОД   (чл.10, ал.8, т.“а“ от Правилата) 

        – Копия от  документи удостоверяващи професионалната квалификация и 

педагогическата правоспособност на преподавател – М.С.М. за определената ДОД – 

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

        – Копия на документи удостоверяващи, професионалния опит на преподавателя 

М.С.М., който ще осъществяват определената ДОД (чл.10, ал.8, т.“в“ от Правилата) 

           –  Програма за обучение на децата за ДОД, представена на български език  (чл.10, 

ал.8, т.“г“ от Правилата) 

           –  Индивидуална цена за обучение за един учебен час, според възрастта на децата 

за определената ДОД (чл.10, ал.8, т. „д“ от Правилата)                                                                   

Комисията пристъпи към оценяване на предложението на кандидата по оценими 

критерии, съобразно Правилата за осъществяване на ДОД в общинските детски градини 

на територията на столична община по чл.11, от /1/ до /5/ и Обявата. Оценката е 

подробно мотивирана в приложение 1 и 2 към настоящия Протокол. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 4. „МОВАРТЕ“ ООД , ЕИК: 204113136 

Вх. № 646 /28.08.2020г., час: 14:47 ч. 
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Предложението е постъпило на 28.08.2020г. с вх.№646 в 14:47 часа. След отварянето на 

плика, комисията констатира наличието на плик А и плик Б , съгласно Правилата и 

Обявата. 

Плик А 

Комисията констатира наличието на следните документи от (Приложение 1):  

     –  Списък на документите (чл.10, ал.1 от Правилата) 

     –  Заявление за участие в конкурса съдържащо: адрес, седалище на кандидата, тел. за 

контакт, електронен адрес  (чл.10, ал.2 от Правилата) 

     –  Заверено копие на документ за регистрация/ ЕИК (чл.10, ал.3 от Правилата) 

     –  Декларация на основание чл.220, ал.1 ЗПУО, подписана от 1 преподавател Н.К.Н. 

(чл.10, ал.4 от Правилата) 

     –  Свидетелство за съдимост на 1бр. преподавател -   Б.И.Н. Г.Г.Н. (чл.10, ал.5 от 

Правилата) 

     –   Референции от институции и организации за дейноста на кандидата по съответната 

образователна дейност  (чл.10, ал.6 от Правилата) 

      –  Проект на договор / Приложение 1 /, в който е попълнено:  наименование, ЕИК, 

седалище и адрес на управление на кандидата (чл.10, ал.7 от Правилата) 

В чл. 3, раздел II, т. „Цена и начин на плащане“ е попълнено допълнително обстоятелство (цена), 

с  което според Правилата се разкрива информация, която не следва да присъства в 

проектодоговора и противоречи на правилата информация, която се подава в офертата в плик 

Б, съгласно чл.10, ал.8. Т.е. – документът е представен в ненадлежна форма и Комисията не 

допуска до участие, на основание чл.15. 

Комисията не допуска до участие в конкурса  кандидата. 

Комисията отвори плик Б, единствено с цел полагане на два подписа от членовете на 

комисията, върху всички документи, съгласно изискванията на Правилата. 

    ДОПЪЛНИТЕЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ: БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ 

За участие в открития подбор до крайния срок, посочен в обявата, а именно – до 15:00 ч. 

на 28.08.2020 г. в деловодството на детската градина са постъпили 6 оферти,  подадени в 

срок от:  

1.  „ТОМ И ДЖЕРИ“ сдружение , вх. № 614/20.08.2020 г. , час на постъпване 09:48 ч.  

2. ЕТ„ЛУ-ГИЗ – ЛУИЗА ГИЗДОВА “, вх. № 617/20.08.2020 с час на постъпване 14:24 ч. 

3. „СДРУЖЕНИЕ ЕМОУШЪН ДЕНСИНГ СКУУЛ”Сдружение, Вх. №  630/26.08.2020г. , час: 

10:14 ч. 
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4. КСТ „ТАНЦУВАЙ С МЕН“, вх. 635/26.08.2020 г. с час на постъпване 14:45 ч. 

5. „АНСАМБЪЛ ЧИНАРИ“ , вх. 641/28.08.2020 г. с час на постъпване 13:24 ч. 

6. „ХРИСТАН – ИС“ ООД, вх. 643/28.08.2020 г. с час на постъпване 14:10 ч. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1. „ТОМ И ДЖЕРИ“ сдружение, с ЕИК 175281498 

   Предложението е постъпило на 20.08.2020г. с вх.№614 в 09:48 часа. След отварянето на 

плика, комисията констатира наличието на плик А и плик Б , съгласно Правилата и 

Обявата.  

Плик А 

Комисията констатира наличието на следните документи от (Приложение 1):  

     –  Списък на документите (чл.10, ал.1 от Правилата) 

     –  Заявление за участие в конкурса съдържа: адрес, седалище на кандидата, тел. за 

контакт, електронен адрес  (чл.10, ал.2 от Правилата) 

     –  Заверено копие на документ за регистрация/ ЕИК (чл.10, ал.3 от Правилата) 

     –  Декларация на основание чл.220, ал.1 ЗПУО , 2 бр. за М.Й.Й. и за С.И.К. (чл.10, ал.4 от 

Правилата) 

     –  Свидетелство за съдимост на  преподавател  –  С.И.К. (чл.10, ал.5 от Правилата) 

     –   Референции от институции и организации за дейноста на кандидата по съответната 

образователна дейност  (чл.10, ал.6 от Правилата) 

      –  Проект на договор / Приложение 1 /, в който е попълнено:  наименование, ЕИК, 

седалище и адрес на управление на кандидата (чл.10, ал.7 от Правилата) 

Плик Б 

    Комисията констатира наличието на следните документи от (Приложение 1):   

        –  Списък на имената на един педагогически специалист – С.И.К. , които ще 

осъществяват определената ДОД   (чл.10, ал.8, т.“а“ от Правилата) 

        – Копия от  документи удостоверяващи професионалната квалификация и 

педагогическата правоспособност на преподавателя – С.И.К.  за определената ДОД – 

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

        – Копия на документи удостоверяващи, професионалния опит на преподавателя 

С.И.К. , които ще осъществяват определената ДОД (чл.10, ал.8, т.“в“ от Правилата) 

           –  Програма за обучение на децата за ДОД, представена на български език  (чл.10, 

ал.8, т.“г“ от Правилата)  
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           –  Индивидуална цена за обучение за един учебен час, според възрастта на децата 

за определената ДОД (чл.10, ал.8, т. „д“ от Правилата)                                                              

Комисията пристъпи към оценяване на предложението на кандидата по оценими 

критерии, съобразно Правилата за осъществяване на ДОД в общинските детски градини 

на територията на столична община по чл.11, от /1/ до /5/ и Обявата. Оценката е 

подробно мотивирана в приложение 1 и 2 към настоящия Протокол. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2. ЕТ „ЛУ-ГИЗ“, ЕИК: 200382886 

Предложението е постъпило на 20.08.2020г. с вх.№617 в 14:24 часа. След отварянето на 

плика, комисията констатира наличието на плик А и плик Б , съгласно Правилата и 

Обявата. 

Плик А 

Комисията констатира наличието на следните документи от (Приложение 1):  

     –  Списък на документите (чл.10, ал.1 от Правилата) 

     –  Заявление за участие в конкурса съдържащо: адрес, седалище на кандидата, тел. за 

контакт, електронен адрес  (чл.10, ал.2 от Правилата) В  документа лицето подава като име 

на фирмата ЕТ „Лу - Гиз“, а в търговския регистър партидата с този ЕИК е на фирма ЕТ „Лу-Гиз – 

Луиза Гиздова“ 

     –  Заверено копие на документ за регистрация/ ЕИК (чл.10, ал.3 от Правилата) 

     –  Декларация на основание чл.220, ал.1 ЗПУО, подписана от  преподавател Ц.П. (чл.10, 

ал.4 от Правилата) 

     –  Свидетелство за съдимост на 1бр. преподаватели – Ц.С.П. (чл.10, ал.5 от Правилата) 

     –   Референции от институции и организации за дейноста на кандидата по съответната 

образователна дейност  (чл.10, ал.6 от Правилата) 

      –  Проект на договор / Приложение 1 /, в който е попълнено:  наименование, ЕИК, 

седалище и адрес на управление на кандидата (чл.10, ал.7 от Правилата) 

Комисията констатира, че името на фирмата, написана в проектодоговора, е непълно на името 

на фирмата, регистрирана в Търговския регистър с подаденото ЕИК. 

Плик Б 

    Комисията констатира наличието на следните документи от (Приложение 1):   

        –  Списък на имената на един педагогически специалисти –  Ц.С.П., който ще 

осъществяват определената ДОД   (чл.10, ал.8, т.“а“ от Правилата) 
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        – Копия от  документи удостоверяващи професионалната квалификация и 

педагогическата правоспособност на преподаватели – Ц.С.П. за определената ДОД – 

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

        – Копия на документи удостоверяващи, професионалния опит на преподаватели 

Ц.С.П. , които ще осъществяват определената ДОД (чл.10, ал.8, т.“в“ от Правилата) 

           –  Програма за обучение на децата за ДОД, представена на български език  (чл.10, 

ал.8, т.“г“ от Правилата) – Участие в изготвяне на Авторска програма по Английски език за 

деца в детска градина. 

           –  Индивидуална цена за обучение за един учебен час, според възрастта на децата 

за определената ДОД (чл.10, ал.8, т. „д“ от Правилата)                                                             

Комисията пристъпи към оценяване на предложението на кандидата по оценими 

критерии, съобразно Правилата за осъществяване на ДОД в общинските детски градини 

на територията на столична община по чл.11, от /1/ до /5/ и Обявата. Оценката е 

подробно мотивирана в приложение 1 и 2 към настоящия Протокол. 

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3. „СДРУЖЕНИЕ ЕМОУШЪН ДЕНСИНГ СКУУЛ”Сдружение ,  

   ЕИК: 176731471 

Предложението е постъпило на 26.08.2020г. с вх.№630 в 10:14 часа. След отварянето на 

плика, комисията констатира наличието на плик А и плик Б , съгласно Правилата и 

Обявата. 

Плик А 

Комисията констатира наличието на следните документи от (Приложение 1):  

     –  Списък на документите (чл.10, ал.1 от Правилата) 

     –  Заявление за участие в конкурса съдържащо: адрес, седалище на кандидата, тел. за 

контакт, електронен адрес  (чл.10, ал.2 от Правилата) 

     –  Заверено копие на документ за регистрация/ ЕИК (чл.10, ал.3 от Правилата) 

     –  Декларация на основание чл.220, ал.1 ЗПУО, подписана от 1 преподавател Л.А.Ф. 

(чл.10, ал.4 от Правилата) 

     –  Свидетелство за съдимост на 1бр. преподавател – Л.А.Ф.(чл.10, ал.5 от Правилата) 

     –   Референции от институции и организации за дейноста на кандидата по съответната 

образователна дейност  (чл.10, ал.6 от Правилата) 

      –  Проект на договор / Приложение 1 /, в който е попълнено:  наименование, ЕИК, 

седалище и адрес на управление на кандидата (чл.10, ал.7 от Правилата) 
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В проекто- договора, чл. 10, раздел III, срок и място на изпълнение, е записано, че  

„заниманията ще се провеждат в сградата на ДГ № 70”. Комисията не допуска до участие в 

конкурса кандидата. 

Комисията отвори плик Б, единствено с цел полагане на 2 подписа от членовете на 

комисията  и представител адв. Н.И.Л., представляващ „Том и Джери“Сдружение, върху 

всички документи съобразно правилата. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 4. КС „ТАНЦУВАЙ С МЕН“ ЕООД , ЕИК: 175251010 

Предложението е постъпило на 26.08.2020г. с вх.№635 в 14:45 часа. След отварянето на 

плика, комисията констатира наличието на плик А и плик Б , съгласно Правилата и 

Обявата. 

Плик А 

Комисията констатира наличието на следните документи от (Приложение 1):  

     –  Списък на документите (чл.10, ал.1 от Правилата) 

     –  Заявление за участие в конкурса съдържащо: адрес, седалище на кандидата, тел. за 

контакт, електронен адрес  (чл.10, ал.2 от Правилата) 

     –  Заверено копие на документ за регистрация/ ЕИК (чл.10, ал.3 от Правилата) 

     –  Декларация на основание чл.220, ал.1 ЗПУО, подписана от 1 преподавател К.И.А. 

(чл.10, ал.4 от Правилата) 

     –  Свидетелство за съдимост на 1бр. преподавател – К.И.А. (чл.10, ал.5 от Правилата) 

     –   Референции от институции и организации за дейноста на кандидата по съответната 

образователна дейност  (чл.10, ал.6 от Правилата) 

      –  Проект на договор / Приложение 1 /, в който е попълнено:  наименование, ЕИК, 

седалище и адрес на управление на кандидата (чл.10, ал.7 от Правилата) 

Плик Б 

    Комисията констатира наличието на следните документи от (Приложение 1):   

        –  Списък на имената на един педагогически специалист К.И.А. , който ще 

осъществяват определената ДОД   (чл.10, ал.8, т.“а“ от Правилата) 

        – Копия от  документи удостоверяващи професионалната квалификация и 

педагогическата правоспособност на преподавател – К.И.А. за определената ДОД – 

дипломи, удостоверения, сертификати и т.н. (чл.10, ал.8, т. „б“ от Правилата) 
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        – Копия на документи удостоверяващи, професионалния опит на 1 преподавател 

К.И.А., който ще осъществяват определената ДОД . Дипломата за магистратура не 

отговаря на предложената ДОД  (чл.10, ал.8, т.“в“ от Правилата) 

           –  Програма за обучение на децата за ДОД, представена на български език  (чл.10, 

ал.8, т.“г“ от Правилата) 

           –  Индивидуална цена за обучение за един учебен час, според възрастта на децата 

за определената ДОД (чл.10, ал.8, т. „д“ от Правилата)                                                                  

Комисията пристъпи към оценяване на предложението на кандидата по оценими 

критерии, съобразно Правилата за осъществяване на ДОД в общинските детски градини 

на територията на столична община по чл.11, от /1/ до /5/ и Обявата. Оценката е 

подробно мотивирана в приложение 2 към настоящия Протокол. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 5.АНСАМБЪЛ „ЧИНАРИ“ , ЕИК: 176883529  

Предложението е постъпило на 28.08.2020г. с вх.№641 в 13:24 часа. След отварянето на 

плика, комисията констатира наличието на плик А и плик Б , съгласно Правилата и 

Обявата. 

Плик А 

Комисията констатира наличието на следните документи от (Приложение 1):  

     –  Списък на документите (чл.10, ал.1 от Правилата) 

     –  Заявление за участие в конкурса съдържащо: адрес, седалище на кандидата, тел. за 

контакт, електронен адрес  (чл.10, ал.2 от Правилата) 

     –  Заверено копие на документ за регистрация/ ЕИК (чл.10, ал.3 от Правилата) 

     –  Декларация на основание чл.220, ал.1 ЗПУО, подписана от 1 преподавател А.Х.П. 

(чл.10, ал.4 от Правилата) 

     –  Свидетелство за съдимост на 1бр. преподавател – А.Х.П. (чл.10, ал.5 от Правилата) 

     –   Референции от институции и организации за дейноста на кандидата по съответната 

образователна дейност  (чл.10, ал.6 от Правилата) 

      –  Проект на договор / Приложение 1 /, в който е попълнено:  наименование, ЕИК, 

седалище и адрес на управление на кандидата (чл.10, ал.7 от Правилата) 

Плик Б 

    Комисията констатира наличието на следните документи от (Приложение 1):   

        –  Списък на имената на един педагогически специалист А.Х.П. , който ще 

осъществяват определената ДОД   (чл.10, ал.8, т.“а“ от Правилата) 
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        – Копия от  документи удостоверяващи професионалната квалификация и 

педагогическата правоспособност на преподавател – А.Х.П. за определената ДОД – 

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

        – Копия на документи удостоверяващи, професионалния опит на 1 преподавател 

А.Х.П., който ще осъществяват определената ДОД   (чл.10, ал.8, т.“в“ от Правилата) 

           –  Програма за обучение на децата за ДОД, представена на български език  (чл.10, 

ал.8, т.“г“ от Правилата) 

           –  Индивидуална цена за обучение за един учебен час, според възрастта на децата 

за определената ДОД (чл.10, ал.8, т. „д“ от Правилата)                                                                

Комисията пристъпи към оценяване на предложението на кандидата по оценими 

критерии, съобразно Правилата за осъществяване на ДОД в общинските детски градини 

на територията на столична община по чл.11, от /1/ до /5/ и Обявата. Оценката е 

подробно мотивирана в приложение 2 към настоящия Протокол. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 6. „ХРИСТАН – ИС“ ООД  , ЕИК:  201681468 

Предложението е постъпило на 28.08.2020г. с вх.№643 в 14:10 часа. След отварянето на 

плика, комисията констатира наличието на плик А и плик Б , съгласно Правилата и 

Обявата. 

Забележка:  Документите по чл. 10 от правилата от ал.1 до ал.7, които трябва да бъдат в 

плик А са поставени в плик Б, а документите по ал. 8-ма, от т.А до т. Д, които трябва да 

бъдат в плик Б, се намират в плик А. 

Комисията не допуска до участие в конкурса кандидата. 

Комисията отвори плик А и плик Б, единствено с цел полагане на 2 подписа от членове на 

комисията и упълномощен адв. Н.И.Л.,представляващ  „ ТОМ И ДЖЕРИ“ СД. 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ: ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА 

За участие в открития подбор до крайния срок, посочен в обявата, а именно – до 15:00 ч. 

на 28.08.2020 г. в деловодството на детската градина са постъпили 6 оферти,  подадени в 

срок от:  

1.  „ТОМ И ДЖЕРИ“ сдружение , вх. № 613/20.08.2020 г. , час на постъпване 09:45 ч.  

2. „ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“  ЕООД , вх. № 615/20.08.2020 г. , час на постъпване 12:30 ч. 

3. ЕТ„ЛУ-ГИЗ – ЛУИЗА ГИЗДОВА “, вх. № 618/20.08.2020 с час на постъпване 14:26 ч. 

4. „СТУДИА АРТЕ ЛОГОС” ЕООД, Вх. №  632/26.08.2020г. , час: 10:44 ч. 

5. „АБ-АРТ“ООД, вх. 638/27.08.2020 г. с час на постъпване 14:37 ч. 

6. „МУЛТИ АРТС“ЕООД , вх. 645/28.08.2020 г. с час на постъпване 14:25 ч. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1. „ТОМ И ДЖЕРИ“ сдружение, с ЕИК 175281498 

   Предложението е постъпило на 20.08.2020г. с вх.№613 в 09:45 часа. След отварянето на 

плика, комисията констатира наличието на плик А и плик Б , съгласно Правилата и 

Обявата.  

Плик А 

Комисията констатира наличието на следните документи от (Приложение 1):  

     –  Списък на документите (чл.10, ал.1 от Правилата) 

     –  Заявление за участие в конкурса съдържа: адрес, седалище на кандидата, тел. за 

контакт, електронен адрес  (чл.10, ал.2 от Правилата) 

     –  Заверено копие на документ за регистрация/ ЕИК (чл.10, ал.3 от Правилата) 

     –  Декларация на основание чл.220, ал.1 ЗПУО , за М.К.З. (чл.10, ал.4 от Правилата) 

     –  Свидетелство за съдимост на  преподавател  – М.К.З.  (чл.10, ал.5 от Правилата) 

     –   Референции от институции и организации за дейноста на кандидата по съответната 

образователна дейност  (чл.10, ал.6 от Правилата) 

      –  Проект на договор / Приложение 1 /, в който е попълнено:  наименование, ЕИК, 

седалище и адрес на управление на кандидата (чл.10, ал.7 от Правилата) 

Плик Б 

    Комисията констатира наличието на следните документи от (Приложение 1):   

        –  Списък на имената на един педагогически специалист – М.К.З. , които ще 

осъществяват определената ДОД   (чл.10, ал.8, т.“а“ от Правилата) 

        – Копия от  документи удостоверяващи професионалната квалификация и 

педагогическата правоспособност на преподавателя   за определената ДОД – дипломи, 

удостоверения, сертификати и т.н. (чл.10, ал.8, т. „б“ от Правилата) 

        – Копия на документи удостоверяващи, професионалния опит на преподавателя 

М.К.З. , които ще осъществяват определената ДОД (чл.10, ал.8, т.“в“ от Правилата) 

           –  Програма за обучение на децата за ДОД, представена на български език  (чл.10, 

ал.8, т.“г“ от Правилата)  

           –  Индивидуална цена за обучение за един учебен час, според възрастта на децата 

за определената ДОД (чл.10, ал.8, т. „д“ от Правилата)                                                                      

Комисията пристъпи към оценяване на предложението на кандидата по оценими 

критерии, съобразно Правилата за осъществяване на ДОД в общинските детски градини 
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на територията на столична община по чл.11, от /1/ до /5/ и Обявата. Оценката е 

подробно мотивирана в приложение 1 и 2 към настоящия Протокол. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2.„ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“  ЕООД  “, ЕИК: 203705327 

Предложението е постъпило на 20.08.2020г. с вх.№615 в 12:30 часа. След отварянето на 

плика, комисията констатира наличието на плик А и плик Б , съгласно Правилата и 

Обявата. 

Плик А 

Комисията констатира наличието на следните документи от (Приложение 1):  

     –  Списък на документите (чл.10, ал.1 от Правилата) 

     –  Заявление за участие в конкурса съдържащо: адрес, седалище на кандидата, тел. за 

контакт, електронен адрес  (чл.10, ал.2 от Правилата) 

     –  Заверено копие на документ за регистрация/ ЕИК (чл.10, ал.3 от Правилата) 

     –  Декларация на основание чл.220, ал.1 ЗПУО, подписана от  преподавател Ц.И.И. и 

Н.А.К. (чл.10, ал.4 от Правилата) 

     –  Свидетелство за съдимост на 1бр. преподаватели – Н.А.К. (чл.10, ал.5 от Правилата) 

     –   Референции от институции и организации за дейноста на кандидата по съответната 

образователна дейност  (чл.10, ал.6 от Правилата) 

      –  Проект на договор / Приложение 1 /, в който е попълнено:  наименование, ЕИК, 

седалище и адрес на управление на кандидата (чл.10, ал.7 от Правилата) 

В чл. 3, раздел II, т. „Цена и начин на плащане“ е попълнено допълнително обстоятелство (цена), 

с  което според Правилата се разкрива информация, която не следва да присъства в 

проектодоговора и противоречи на правилата информация, която се подава в офертата в плик 

Б, съгласно чл.10, ал.8. Т.е. – документът е представен в ненадлежна форма и Комисията не 

допуска до участие, на основание чл.15. 

Комисията не допуска до участие в конкурса  кандидата. 

Комисията отвори плик Б, единствено с цел полагане на два подписа от членовете на 

комисията, върху всички документи, съгласно изискванията на Правилата. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3. ЕТ „ЛУ-ГИЗ“, ЕИК: 200382886 

Предложението е постъпило на 20.08.2020г. с вх.№618 в 14:26 часа. След отварянето на 

плика, комисията констатира наличието на плик А и плик Б , съгласно Правилата и 

Обявата. 

Плик А 
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Комисията констатира наличието на следните документи от (Приложение 1):  

     –  Списък на документите (чл.10, ал.1 от Правилата) 

     –  Заявление за участие в конкурса съдържащо: адрес, седалище на кандидата, тел. за 

контакт, електронен адрес  (чл.10, ал.2 от Правилата) В  документа лицето подава като име 

на фирмата ЕТ „Лу - Гиз“, а в търговския регистър партидата с този ЕИК е на фирма ЕТ „Лу-Гиз – 

Луиза Гиздова“ 

     –  Заверено копие на документ за регистрация/ ЕИК (чл.10, ал.3 от Правилата) 

     –  Декларация на основание чл.220, ал.1 ЗПУО, подписана от  преподавател Г.Х.К. 

(чл.10, ал.4 от Правилата) 

     –  Свидетелство за съдимост на 1бр. преподаватели – Г.Х.К. (чл.10, ал.5 от Правилата) 

     –   Референции от институции и организации за дейноста на кандидата по съответната 

образователна дейност  (чл.10, ал.6 от Правилата) 

      –  Проект на договор / Приложение 1 /, в който е попълнено:  наименование, ЕИК, 

седалище и адрес на управление на кандидата (чл.10, ал.7 от Правилата) 

Комисията констатира, че името на фирмата, написана в проектодоговора, не съответства на 

името на фирмата, регистрирана в Търговския регистър с подаденото ЕИК. 

Плик Б 

    Комисията констатира наличието на следните документи от (Приложение 1):   

        –  Списък на имената на един педагогически специалисти –  Г.Х.К., който ще 

осъществяват определената ДОД   (чл.10, ал.8, т.“а“ от Правилата) 

        – Копия от  документи удостоверяващи професионалната квалификация и 

педагогическата правоспособност на преподаватели – Г.Х.К. за определената ДОД – 

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

        – Копия на документи удостоверяващи, професионалния опит на преподаватели Г.Х.К. 

, които ще осъществяват определената ДОД (чл.10, ал.8, т.“в“ от Правилата) 

           –  Програма за обучение на децата за ДОД, представена на български език  (чл.10, 

ал.8, т.“г“ от Правилата) – Участие в изготвяне на Авторска програма по Английски език за 

деца в детска градина. 

           –  Индивидуална цена за обучение за един учебен час, според възрастта на децата 

за определената ДОД (чл.10, ал.8, т. „д“ от Правилата)                                                               

Комисията пристъпи към оценяване на предложението на кандидата по оценими 

критерии, съобразно Правилата за осъществяване на ДОД в общинските детски градини 
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на територията на столична община по чл.11, от /1/ до /5/ и Обявата. Оценката е 

подробно мотивирана в приложение 1 и 2 към настоящия Протокол. 

 

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 4. „„СТУДИА АРТЕ ЛОГОС“  ЕООД, ЕИК: 206194023 

Предложението е постъпило на 26.08.2020г. с вх.№632 в 10:44 часа. След отварянето на 

плика, комисията констатира наличието на плик А и плик Б , съгласно Правилата и 

Обявата. 

Плик А 

Комисията констатира наличието на следните документи от (Приложение 1):  

     –  Списък на документите (чл.10, ал.1 от Правилата) 

     –  Заявление за участие в конкурса съдържащо: адрес, седалище на кандидата, тел. за 

контакт, електронен адрес  (чл.10, ал.2 от Правилата) 

     –  Заверено копие на документ за регистрация/ ЕИК (чл.10, ал.3 от Правилата) 

     –  Декларация на основание чл.220, ал.1 ЗПУО, подписана от 1 преподавател К.Л.Д. 

(чл.10, ал.4 от Правилата) 

     –  Свидетелство за съдимост на 1бр. преподавател – К.Л.Д. (чл.10, ал.5 от Правилата) 

     –   Референции от институции и организации за дейноста на кандидата по съответната 

образователна дейност –  Не представени (чл.10, ал.6 от Правилата) 

      –  Проект на договор / Приложение 1 /, в който е попълнено:  наименование, ЕИК, 

седалище и адрес на управление на кандидата (чл.10, ал.7 от Правилата) 

Плик Б 

    Комисията констатира наличието на следните документи от (Приложение 1):   

        –  Списък на имената на един педагогически специалист К.Л.Д. , който ще 

осъществяват определената ДОД   (чл.10, ал.8, т.“а“ от Правилата) 

        – Копия от  документи удостоверяващи професионалната квалификация и 

педагогическата правоспособност на преподавател – К.Л.Д. за определената ДОД – 

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

        – Копия на документи удостоверяващи, професионалния опит на 1 преподавател 

К.Л.Д., който ще осъществяват определената ДОД . Дипломата за магистратура не 

отговаря на предложената ДОД  (чл.10, ал.8, т.“в“ от Правилата) 
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           –  Програма за обучение на децата за ДОД, представена на български език  (чл.10, 

ал.8, т.“г“ от Правилата) 

           –  Индивидуална цена за обучение за един учебен час, според възрастта на децата 

за определената ДОД (чл.10, ал.8, т. „д“ от Правилата)                                                                  

Комисията пристъпи към оценяване на предложението на кандидата по оценими 

критерии, съобразно Правилата за осъществяване на ДОД в общинските детски градини 

на територията на столична община по чл.11, от /1/ до /5/ и Обявата. Оценката е 

подробно мотивирана в приложение 1 и 2 към настоящия Протокол. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 5. „АБ- АРТ“ ООД , ЕИК: 203540466 

Предложението е постъпило на 27.08.2020г. с вх.№638 в 14:37 часа. След отварянето на 

плика, комисията констатира наличието на плик А и плик Б , съгласно Правилата и 

Обявата. 

Плик А 

Комисията констатира наличието на следните документи от (Приложение 1):  

     –  Списък на документите (чл.10, ал.1 от Правилата) 

     –  Заявление за участие в конкурса съдържащо: адрес, седалище на кандидата, тел. за 

контакт, електронен адрес  (чл.10, ал.2 от Правилата) 

     –  Заверено копие на документ за регистрация/ ЕИК (чл.10, ал.3 от Правилата) 

     –  Декларация на основание чл.220, ал.1 ЗПУО, подписана от 1 преподавател С.К.С. 

(чл.10, ал.4 от Правилата) 

     –  Свидетелство за съдимост на 1бр. преподавател – С.К.С. (чл.10, ал.5 от Правилата) 

     –   Референции от институции и организации за дейноста на кандидата по съответната 

образователна дейност  (чл.10, ал.6 от Правилата) 

      –  Проект на договор / Приложение 1 /, в който е попълнено:  наименование, ЕИК, 

седалище и адрес на управление на кандидата (чл.10, ал.7 от Правилата) 

Плик Б 

    Комисията констатира наличието на следните документи от (Приложение 1):   

        –  Списък на имената на един педагогически специалист С.К.С. , който ще 

осъществяват определената ДОД   (чл.10, ал.8, т.“а“ от Правилата) 

        – Копия от  документи удостоверяващи професионалната квалификация и 

педагогическата правоспособност на преподавател – С.К.С. за определената ДОД – 

дипломи, удостоверения, сертификати и т.н. (чл.10, ал.8, т. „б“ от Правилата) 
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        – Копия на документи удостоверяващи, професионалния опит на 1 преподавател 

С.К.С., който ще осъществяват определената ДОД . Дипломата за магистратура не отговаря 

на предложената ДОД  (чл.10, ал.8, т.“в“ от Правилата) 

           –  Програма за обучение на децата за ДОД, представена на български език 

Представена най-добрата програма по ДОД – приложни изкуства (чл.10, ал.8, т.“г“ от 

Правилата) 

           –  Индивидуална цена за обучение за един учебен час, според възрастта на децата 

за определената ДОД (чл.10, ал.8, т. „д“ от Правилата)                                                                    

Комисията пристъпи към оценяване на предложението на кандидата по оценими 

критерии, съобразно Правилата за осъществяване на ДОД в общинските детски градини 

на територията на столична община по чл.11, от /1/ до /5/ и Обявата. Оценката е 

подробно мотивирана в приложение 2 към настоящия Протокол. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 6.„МУЛТИ  АРТС“  ЕООД  , ЕИК:  201687542 

Предложението е постъпило на 28.08.2020г. с вх.№645 в 14:25 часа. След отварянето на 

плика, комисията констатира наличието на плик А и плик Б , съгласно Правилата и 

Обявата. 

Плик А 

Комисията констатира наличието на следните документи от (Приложение 1):  

     –  Списък на документите (чл.10, ал.1 от Правилата) 

     –  Заявление за участие в конкурса съдържащо: адрес, седалище на кандидата, тел. за 

контакт, електронен адрес  (чл.10, ал.2 от Правилата) 

     –  Заверено копие на документ за регистрация/ ЕИК (чл.10, ал.3 от Правилата) 

     –  Декларация на основание чл.220, ал.1 ЗПУО, подписана от 1 преподавател Ю.П.П. 

(чл.10, ал.4 от Правилата) 

     –  Свидетелство за съдимост на 1бр. преподавател – Ю.П.П. (чл.10, ал.5 от Правилата) 

     –   Референции от институции и организации за дейноста на кандидата по съответната 

образователна дейност  (чл.10, ал.6 от Правилата) 

      –  Проект на договор / Приложение 1 /, в който е попълнено:  наименование, ЕИК, 

седалище и адрес на управление на кандидата (чл.10, ал.7 от Правилата) 

Плик Б 

    Комисията констатира наличието на следните документи от (Приложение 1):   
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        –  Списък на имената на един педагогически специалист Ю.П.П. , който ще 

осъществяват определената ДОД   (чл.10, ал.8, т.“а“ от Правилата) 

        – Копия от  документи удостоверяващи професионалната квалификация и 

педагогическата правоспособност на преподавател – Ю.П.П. за определената ДОД – 

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

        – Копия на документи удостоверяващи, професионалния опит на 1 преподавател 

Ю.П.П., който ще осъществяват определената ДОД   (чл.10, ал.8, т.“в“ от Правилата) 

           –  Програма за обучение на децата за ДОД, представена на български език  (чл.10, 

ал.8, т.“г“ от Правилата) 

           –  Индивидуална цена за обучение за един учебен час, според възрастта на децата 

за определената ДОД (чл.10, ал.8, т. „д“ от Правилата) 

Комисията пристъпи към оценяване на предложението на кандидата по оценими 

критерии, съобразно Правилата за осъществяване на ДОД в общинските детски градини 

на територията на столична община по чл.11, от /1/ до /5/ и Обявата. Оценката е 

подробно мотивирана в приложение 1 и 2 към настоящия Протокол. 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ: ФУТБОЛ 

За участие в открития подбор до крайния срок, посочен в обявата, а именно – до 15:00 ч. 

на 28.08.2020 г. в деловодството на детската градина са постъпили 3 оферти,  подадени в 

срок от:  

1. ДФК „ШАМПИОН“ , вх. № 647/28.08.2020 г. , час на постъпване 14:55 ч.  

2. ФК „НАЦИОНАЛ“, вх. № 648/28.08.2020 с час на постъпване 14:57 ч. 

3. СК„ОЛИМПИАДА СПОРТ КЛУБ – СПОРТ ЗА ВСИЧКИ“ , вх. № 649/28.08.2020 г. с час на 

постъпване 14:58 ч. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1. ДФК „ШАМПИОН“, ЕИК 1759742460016 

   Предложението е постъпило на 28.08.2020г. с вх.№647 в 14:55 часа. След отварянето на 

плика, комисията констатира наличието на плик А и плик Б , съгласно Правилата и 

Обявата. 

Плик А 

Комисията констатира наличието на следните документи от (Приложение 1):  

     –  Списък на документите (чл.10, ал.1 от Правилата) 

     –  Заявление за участие в конкурса съдържа: адрес, седалище на кандидата, тел. за 

контакт, електронен адрес  (чл.10, ал.2 от Правилата) 
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     –  Заверено копие на документ за регистрация/ ЕИК. Приложени документи за 

регистрация и Устав. Вписан е в Регистъра на лицензираните спортни клубове и 

федерации към ММС (чл.10, ал.3 от Правилата) 

     –  Декларация на основание чл.220, ал.1 ЗПУО Е.Е.Н.(чл.10, ал.4 от Правилата) 

     –  Свидетелство за съдимост на  преподавател  –  Е.Е.Н. (чл.10, ал.5 от Правилата) 

     –   Референции от институции и организации за дейноста на кандидата по съответната 

образователна дейност  (чл.10, ал.6 от Правилата) 

      –  Проект на договор / Приложение 1 /, в който е попълнено:  наименование, ЕИК, 

седалище и адрес на управление на кандидата (чл.10, ал.7 от Правилата) 

Плик Б 

    Комисията констатира наличието на следните документи от (Приложение 1):   

        –  Списък на имената на един педагогически специалист – Е.Е.Н. , които ще 

осъществяват определената ДОД   (чл.10, ал.8, т.“а“ от Правилата) 

        – Копия от  документи удостоверяващи професионалната квалификация и 

педагогическата правоспособност на преподавателя – Е.Е.Н. за определената ДОД 
Представен документ за магистър по физическо Възпитание и спорт в системата на МВР и БА,  

– дипломи, удостоверения, сертификати и т.н. (чл.10, ал.8, т. „б“ от Правилата) 

        – Копия на документи удостоверяващи, професионалния опит на преподавателя 

Е.Е.Н. , които ще осъществяват определената ДОД (чл.10, ал.8, т.“в“ от Правилата) 

           –  Програма за обучение на децата за ДОД, представена на български език  (чл.10, 

ал.8, т.“г“ от Правилата)  

           –  Индивидуална цена за обучение за един учебен час, според възрастта на децата 

за определената ДОД (чл.10, ал.8, т. „д“ от Правилата) 

Комисията пристъпи към оценяване на предложението на кандидата по оценими 

критерии, съобразно Правилата за осъществяване на ДОД в общинските детски градини 

на територията на столична община по чл.11, от /1/ до /5/ и Обявата. Оценката е 

подробно мотивирана в приложение 2 към настоящия Протокол. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2. ФК „НАЦИОНАЛ“, ЕИК: 175175580                                                           

Предложението е постъпило на 28.08.2020г. с вх.№648 в 14:57 часа. След отварянето на 

плика, комисията констатира наличието на плик А и плик Б , съгласно Правилата и 

Обявата. 

Плик А 

Комисията констатира наличието на следните документи от (Приложение 1):  
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     –  Списък на документите (чл.10, ал.1 от Правилата) 

     –  Заявление за участие в конкурса съдържащо: адрес, седалище на кандидата, тел. за 

контакт, електронен адрес  (чл.10, ал.2 от Правилата) 

     –  Заверено копие на документ за регистрация/ ЕИК Приложени документи според 

изискванията на Правилата и на Обявата. Вписан е в Регистъра на лицензираните спортни 

клубове и федерации към ММС (чл.10, ал.3 от Правилата) 

     –  Декларация на основание чл.220, ал.1 ЗПУО, подписана от 1 преподавател Г.П.П. 

(чл.10, ал.4 от Правилата) 

     –  Свидетелство за съдимост на 1бр. преподаватели – Г.П.П. (чл.10, ал.5 от Правилата) 

     –   Референции от институции и организации за дейноста на кандидата по съответната 

образователна дейност  (чл.10, ал.6 от Правилата) 

      –  Проект на договор / Приложение 1 /, в който е попълнено:  наименование, ЕИК, 

седалище и адрес на управление на кандидата (чл.10, ал.7 от Правилата) 

Плик Б 

    Комисията констатира наличието на следните документи от (Приложение 1):   

        –  Списък на имената на един педагогически специалисти –  Г.П.П., които ще 

осъществяват определената ДОД   (чл.10, ал.8, т.“а“ от Правилата) 

        – Копия от  документи удостоверяващи професионалната квалификация и 

педагогическата правоспособност на преподавателя – Г.П.П. за определената ДОД – 

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

        – Копия на документи удостоверяващи, професионалния опит на преподаватели 

Г.П.П. , които ще осъществяват определената ДОД (чл.10, ал.8, т.“в“ от Правилата) 

           –  Програма за обучение на децата за ДОД, представена на български език  (чл.10, 

ал.8, т.“г“ от Правилата) – Участие в изготвяне на Авторска програма по Английски език за 

деца в детска градина. 

           –  Индивидуална цена за обучение за един учебен час, според възрастта на децата 

за определената ДОД (чл.10, ал.8, т. „д“ от Правилата)                                                               

Комисията пристъпи към оценяване на предложението на кандидата по оценими 

критерии, съобразно Правилата за осъществяване на ДОД в общинските детски градини 

на територията на столична община по чл.11, от /1/ до /5/ и Обявата. Оценката е 

подробно мотивирана в приложение 2 към настоящия Протокол. 

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3. СК „ОЛИМПИАДА СПОРТ КЛУБ – СПОРТ ЗА ВСИЧКИ“ , ЕИК: 2115001956 
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Предложението е постъпило на 28.08.2020г. с вх.№649 в 14:58 часа. След отварянето на 

плика, комисията констатира наличието на плик А и плик Б , съгласно Правилата и 

Обявата. 

Плик А 

Комисията констатира наличието на следните документи от (Приложение 1):  

     –  Списък на документите (чл.10, ал.1 от Правилата) 

     –  Заявление за участие в конкурса съдържащо: адрес, седалище на кандидата, тел. за 

контакт, електронен адрес  (чл.10, ал.2 от Правилата) 

     –  Заверено копие на документ за регистрация/ ЕИК заверено копие и Устав . Вписан е в 

регистъра на лицензираните спортни клубове и федерации към ММС (чл.10, ал.3 от 

Правилата) 

     –  Декларация на основание чл.220, ал.1 ЗПУО, подписана от 1 преподавател З.И.И. 

(чл.10, ал.4 от Правилата) 

     –  Свидетелство за съдимост на 1бр. преподавател – З.И.И. (чл.10, ал.5 от Правилата) 

     –   Референции от институции и организации за дейноста на кандидата по съответната 

образователна дейност  (чл.10, ал.6 от Правилата) 

      –  Проект на договор / Приложение 1 /, в който е попълнено:  наименование, ЕИК, 

седалище и адрес на управление на кандидата (чл.10, ал.7 от Правилата) 

Плик Б 

    Комисията констатира наличието на следните документи от (Приложение 1):   

        –  Списък на имената на един педагогически специалист З.И.И., който ще 

осъществяват определената ДОД   (чл.10, ал.8, т.“а“ от Правилата) 

        – Копия от  документи удостоверяващи професионалната квалификация и 

педагогическата правоспособност на преподавател – З.И.И. за определената ДОД –

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

        – Копия на документи удостоверяващи, професионалния опит на преподавателя 

З.И.И., който ще осъществяват определената ДОД (чл.10, ал.8, т.“в“ от Правилата) 

           –  Програма за обучение на децата за ДОД, представена на български език  (чл.10, 

ал.8, т.“г“ от Правилата) 

           –  Индивидуална цена за обучение за един учебен час, според възрастта на децата 

за определената ДОД (чл.10, ал.8, т. „д“ от Правилата)                                                                

Комисията пристъпи към оценяване на предложението на кандидата по оценими 
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критерии, съобразно Правилата за осъществяване на ДОД в общинските детски градини 

на територията на столична община по чл.11, от /1/ до /5/ и Обявата. Оценката е 

подробно мотивирана в приложение 2 към настоящия Протокол. 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ: ЙОГА 

За участие в открития подбор до крайния срок, посочен в обявата, а именно – до 15:00 ч. 

на 28.08.2020 г. в деловодството на детската градина са постъпили 2 оферти,  подадени в 

срок от:  

1. ЕТ „ЛУ-ГИЗ“ , вх. № 619/20.08.2020 г. , час на постъпване 14:28 ч.  

2. СК „ЙОГА-ЗДРАВЕ“ , вх. № 650/28.08.2020 с час на постъпване 15:00 ч. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1. ЕТ „ЛУ-ГИЗ“  , ЕИК:  200382886 

Предложението е постъпило на 20.08.2020г. с вх.№619 в 14:28 часа. След отварянето на 

плика, комисията констатира наличието на плик А и плик Б , съгласно Правилата и 

Обявата. 

Във вр. с чл. 4, раздел I, Общи разпоредби от Правилата, Комисията не установи лицензирана и 

членуваща като спортен клуб и съответно – регистрирана в публичния национален регистър към 

Министерството на младежта и спорта,  ЕТ ‚Лу-Гиз“, предоставяща образователна дейност – 

Йога. Поради това обстоятелство, Комисията не допуска до участие в конкурса този кандидат. 

Комисията отвори плик Б, единствено с цел полагане на два подписа от членовете на 

комисията, върху всички документи, съгласно изискванията на Правилата. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2. СК „ЙОГА-ЗДРАВЕ“ , ЕИК: 176575435  

Предложението е постъпило на 28.08.2020г. с вх.№650 в 15:00 часа. След отварянето на 

плика, комисията констатира наличието на плик А и плик Б , съгласно Правилата и 

Обявата. 

Плик А 

Комисията констатира наличието на следните документи от (Приложение 1):  

     –  Списък на документите (чл.10, ал.1 от Правилата) 

     –  Заявление за участие в конкурса съдържащо: адрес, седалище на кандидата, тел. за 

контакт, електронен адрес  (чл.10, ал.2 от Правилата) 

     –  Заверено копие на документ за регистрация/ ЕИК. Представено Удостоверение за 

регистрация в Българската федерация по йога към министерството на младежта и спорта. 

(чл.10, ал.3 от Правилата) 

     –  Декларация на основание чл.220, ал.1 ЗПУО, подписана от  С.Й.Я. и Я.И.К.  (чл.10, ал.4 

от Правилата) 



30 
 

     –  Свидетелство за съдимост на 2бр.  – С.Й.Я. и Я.И.К.  (чл.10, ал.5 от Правилата) 

     –   Референции от институции и организации за дейноста на кандидата по съответната 

образователна дейност  (чл.10, ал.6 от Правилата) 

      –  Проект на договор / Приложение 1 /, в който е попълнено:  наименование, ЕИК, 

седалище и адрес на управление на кандидата (чл.10, ал.7 от Правилата) 

Плик Б 

    Комисията констатира наличието на следните документи от (Приложение 1):   

        –  Списък на имената на един педагогически специалист Я.И.К. , който ще 

осъществяват определената ДОД   (чл.10, ал.8, т.“а“ от Правилата) 

        – Копия от  документи удостоверяващи професионалната квалификация и 

педагогическата правоспособност на преподавател – Я.И.К. за определената ДОД – 

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

        – Копия на документи удостоверяващи, професионалния опит на 1 преподавател 

Я.И.К., който ще осъществяват определената ДОД   (чл.10, ал.8, т.“в“ от Правилата) 

           –  Програма за обучение на децата за ДОД, представена на български език  (чл.10, 

ал.8, т.“г“ от Правилата) 

           –  Индивидуална цена за обучение за един учебен час, според възрастта на децата 

за определената ДОД (чл.10, ал.8, т. „д“ от Правилата)                                                               

Комисията пристъпи към оценяване на предложението на кандидата по оценими 

критерии, съобразно Правилата за осъществяване на ДОД в общинските детски градини 

на територията на столична община по чл.11, от /1/ до /5/ и Обявата. Оценката е 

подробно мотивирана в приложение 2 към настоящия Протокол. 

РЕШИ: 

Въз основа на оценката на кандитатите по посочените критерии, Комисията предлага на 

Директора на ДГ №123 „Шарл Перо“, кандидатите за ДОД „АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“, да бъдат 

класирани както следва: 

1 място „ЕЙ БИ СИ ЦЕНТЪР“ЕООД – общият брой точки определен от комисията е 99,72 

точки 

2 място ЕТ„ЛУ-ГИЗ“– общият брой точки определен от комисията е 98,50 точки 

3 място ЕШ „АРИЕМ - 9“ ЕООД – общият брой точки определен от комисията е 96,00 точки 

4 място  ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР „АЛИС – И“ ЕООД – общият брой точки определен от комисията 

е 89,72 точки 
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5 място „АВИДА – ИБ“ ЕООД – общият брой точки определен от комисията е 72,08 точки 

Въз основа на оценката на кандитатите по посочените критерии, Комисията предлага на 

Директора на ДГ №123 „Шарл Перо“, кандидатите за ДОД „МОДЕРНИ И СПОРТНИ 

ТАНЦИ“, да бъдат класирани както следва: 

1 място „КСТ ТАНЦУВАЙ С МЕН“ – общият брой точки определен от комисията е 100 точки 

2 място „ЛУ-ГИЗ“ ЕТ– общият брой точки определен от комисията е 98,70 точки 

След отваряне на Плик А и Плик Б комисията установи наличие на предпоставки за 

отстраняване  на СДРУЖЕНИЕ  „ЕМОУШЪН ДЕНСИНГ СКУУЛ“ и  „МОВАРТЕ“ ООД,  

 

Въз основа на оценката на кандитатите по посочените критерии, Комисията предлага на 

Директора на ДГ №123 „Шарл Перо“, кандидатите за ДОД „БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ 

ТАНЦИ“, да бъдат класирани както следва: 

1 място „ТОМ И ДЖЕРИ“ сдружение - общият брой точки определен от комисията е  99,45 

точки 

2 място КСТ „ТАНЦУВАЙ С МЕН“– общият брой точки определен от комисията е 97,99 

точки 

3. „АНСАМБЪЛ ЧИНАРИ“ – общият брой точки определен от комисията е 96,99 точки 

4. ЕТ„ЛУ-ГИЗ – ЛУИЗА ГИЗДОВА “ – общият брой точки определен от комисията е 80,33 

точки 

След отваряне на Плик А и Плик Б комисията установи наличие на предпоставки за 

отстраняване  на „СДРУЖЕНИЕ ЕМОУШЪН ДЕНСИНГ СКУУЛ”Сдружение и „ХРИСТАН – И С“ 

ООД. 

  

Въз основа на оценката на кандитатите по посочените критерии, Комисията предлага на 

Директора на ДГ №123 „Шарл Перо“, кандидатите за ДОД „ПИЛОЖНИ ИЗКУСТВА“, да 

бъдат класирани както следва: 

1.  „ТОМ И ДЖЕРИ“ сдружение – общият брой точки определен от комисията е  100 точки 

2. „МУЛТИ АРТС“ЕООД общият брой точки определен от комисията е 98,08 точки 

3.  ЕТ„ЛУ-ГИЗ – ЛУИЗА ГИЗДОВА “ общият брой точки определен от комисията е 

96,33точки 
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