ДЕТСКА ГРАДИНА № 57 “ХОСЕ МАРТИ”
София 1359, район “Люлин”, ул.“501”№1
тел.:825 38 20 / 825 09 75;e-mail: cdg57@abv.bg
Вх.№431/03.08.2020 г.
ПРОТОКОЛ
От работата на комисия по разглеждането, оценяването и класирането
на предложенията за избор на фирми/ физически лица
за допълнителна образователна дейност- Английски език, Приложно изкуство, Народни танци
в ДГ №57 „Хосе Марти“
Днес 31.07.2020 г. в 9:00 ч., в сградата на ДГ №57 „Хосе Марти“ се състоя заседание на назначената от директора със Заповед №46-197/ 27.07.2020
г. комисия за разглеждане, оценяване и класиране на подадените предложения за участие в конкурс по документи за избор на фирми/ физически лица
за допълнителни образователни дейности.
Комисията заседава в следния състав:
Председател: Диана Занкова- учител в ДГ №57,
Членове:
1. Аделина Балабанова- учител в ДГ №57;
2. Светлозара Мандова-представител на Обществения съвет в ДГ № 57;
3. Анита Атанасова- представител на районната администрация „Люлин”, гл. експерт „Образование и култура”
4. Светла Пенчева- представител на родителите в ДГ №57
Заседанието започна в 9:00 ч.
На заседанието се яви г-н Румен Василев Попов, упълномощен представител на участника Сдружение „Том и Джери“.
На председателя на комисията бяха предадени, получените до крайния срок за участие в процедурата предложения за допълнителни образователни
дейности, както следва:
1. Предложения за ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО, а именно:
- АПИ „Цветни изненади-Иван Иванов“, вх.№ 406/ 27.07.2020 г., постъпило в 10:30 ч.
- „ЕНТЪРТАЙМЪНТ“ ЕООД , вх.№ 415/ 27.07.2020 г., постъпило в 12:10 ч.
- Сдружение „Том и Джери“, вх.№ 421/ 28.07.2020 г., постъпило в 12:25 ч.
2. Предложения за АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, а именно:
- „Авида-ИД“ ЕООД, вх.№ 416/ 27.07.2020 г., постъпило в 12:50 ч.
- „Вълшебна кутийка“ ЕООД, вх.№ 419/ 28.07.2020 г., постъпило в 12:00 ч.;
- „Английски език“- кандидат ЕЦ „Алис“, вх.№ 424/ 29.07.2020 г., постъпило в 11:17 ч.
- „ДАЙМЪНТ ВОЙСИС“ ЕООД, вх.№ 425/ 29.07.2020 г., постъпило в 13:50 ч.
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3. Предложения за НАРОДНИ ТАНЦИ, а именно:
- Сдружение „ЕМОУШЪН ДЕНСИНГ СКУУЛ“, вх.№ 414/ 27.07.2020 г., постъпило в 12:00 ч.
- „Денс 7/8“ ООД, вх.№ 418/ 28.07.2020 г., постъпило в 11:40 ч.
- Сдружение „Том и Джери“, вх.№ 420/ 28.07.2020 г., постъпило в 12:20 ч.
- Сдружение „Ансамбъл Чинари“, вх.№ 422/ 28.07.2020 г., постъпило в 12:40 ч.
- „КСТ Танцувай с мен“, вх.№ 423/ 29.07.2020 г., постъпило в 11:12 ч.
Комисията установи, че върху пликовете са отбелязани входящите номера, датата на подаване, наименованието на допълнителната образователна
дейност, за която се кандидатства с предложението, както и наименованието на участника.
Комисията констатира, че всички предложения са в не нарушена цялост, поставени са в бели непрозрачни пликове, които са запечатани и без
други, извън посочените по-горе обозначения по тях.
Комисията отвори по реда, посочен по-горе предложенията на кандидатите за ДОД „Приложно изкуство“ и „Народни танци“, като съдържащите
се в плик „А“ и плик „Б“ документи бяха подписани от двама от членовете на комисията. Присъстващият представител на участника, подписа
предложенията на останалите участници в конкурса за ДОД „Приложно изкуство“ и „Народни танци“.
С подписването на документите, съдържащи се в предложенията, приключи публичната част от заседанието на комисията за гореспоменатите
предложения.
След напускане на представителя на Сдружение „Том и Джери“, комисията отвори по реда, посочен по-горе предложенията на кандидатите за
ДОД „Английски език.
I. Комисията пристъпи към преглед за съответствие на съдържанието на всяко от предложенията с изискванията на чл.10 от Наредбата за
осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община. Комисията установи:
1.Предложения за ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО, а именно:
- АПИ „Цветни изненади-Иван Иванов“, вх.№ 406/ 27.07.2020 г., съдържа всички изискуеми документи;
- „ЕНТЪРТАЙМЪНТ“ ЕООД , вх.№ 415/ 27.07.2020 г., съдържа всички изискуеми документи;
- Сдружение „Том и Джери“, вх.№ 421/ 28.07.2020 г., съдържа всички изискуеми документи;
2.Предложения за АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, а именно:
- „Авида-ИД“ ЕООД, вх.№ 416/ 27.07.2020 г., съдържа всички изискуеми документи;
- „Вълшебна кутийка“ ЕООД, вх.№ 419/ 28.07.2020 г., съдържа всички изискуеми документи;
- „Английски език“- кандидат ЕЦ „Алис“, вх.№ 424/ 29.07.2020 г., съдържа всички изискуеми документи;
- „ДАЙМЪНТ ВОЙСИС“ ЕООД, вх.№ 425/ 29.07.2020 г., съдържа всички изискуеми документи;
3.Предложения за НАРОДНИ ТАНЦИ, а именно:
- Сдружение „ЕМОУШЪН ДЕНСИНГ СКУУЛ“, вх.№ 414/ 27.07.2020 г., съдържа всички изискуеми документи;час
- „Денс 7/8“ ООД, вх.№ 418/ 28.07.2020 г., съдържа всички изискуеми документи;
- Сдружение „Том и Джери“, вх.№ 420/ 28.07.2020 г., съдържа всички изискуеми документи;
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-

Сдружение „Ансамбъл Чинари“, вх.№ 422/ 28.07.2020 г., съдържа всички изискуеми документи;
„КСТ Танцувай с мен“, вх.№ 423/ 29.07.2020 г., съдържа всички изискуеми документи;
Въз основа на горното, комисията единодушно

РЕШИ:
ДОПУСКА до оценка предложенията на следните участници:
1.Предложения за ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО, а именно:
- АПИ „Цветни изненади-Иван Иванов“, вх.№ 406/ 27.07.2020 г.,
- „ЕНТЪРТАЙМЪНТ“ ЕООД , вх.№ 415/ 27.07.2020 г.,
- Сдружение „Том и Джери“, вх.№ 421/ 28.07.2020 г.,
2.Предложения за АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, а именно:
- „Авида-ИД“ ЕООД, вх.№ 416/ 27.07.2020 г.,
- „Вълшебна кутийка“ ЕООД, вх.№ 419/ 28.07.2020 г.,
- „Английски език“- кандидат ЕЦ „Алис“, вх.№ 424/ 29.07.2020 г.,
- „ДАЙМЪНТ ВОЙСИС“ ЕООД, вх.№ 425/ 29.07.2020 г.,
3.Предложения за НАРОДНИ ТАНЦИ, а именно:
- Сдружение „ЕМОУШЪН ДЕНСИНГ СКУУЛ“, вх.№ 414/ 27.07.2020 г.,
- „Денс 7/8“ ООД, вх.№ 418/ 28.07.2020 г.,
- Сдружение „Том и Джери“, вх.№ 420/ 28.07.2020 г.,
- Сдружение „Ансамбъл Чинари“, вх.№ 422/ 28.07.2020 г.,
- „КСТ Танцувай с мен“, вх.№ 423/ 29.07.2020 г.,
II. Комисията пристъпи към оценка на допуснатите до този етап предложения, като ги оцени. Оценките по всеки критерии за всяко
отделно предложение се отразиха в сравнителни таблици поотделно за всеки участник.

№

1.

1. ДОД „ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО“
- кандидат АПИ „Цветни изненади-Иван Иванов“, вх.№ 406/ 27.07.2020 г.
Критерии и показатели
Брой точки,
Мотиви
присъдени на
кандидата
Магистър специалност „Керамика“ от НХА. Свидетелство за
Степен на квалификация на преподавателите- мах.
25
професионална квалификация ; Учител по изобразително
брой точки 25.
Показатели:
изкуство от НХА; I ПКС от ДИУУ на СУ „Св.Кл.Охридски“;
Доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства НХА
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2.

3.

4.

5.

За степен бакалавър- 5 т.
За степен магистър- 10 т.
За наличие на допълнителна квалификация- ПКС,
специализирани
курсове
и
обучения,
специализации,
следдипломни
квалификации,
доктор, научни степени и др.- 15 т.
Професионален опит на преподавателите, които ще
осъществяват предлаганата ДОД- мах.брой точки- 25
Показатели:
 При липса на професионален опит- 5 т.
 До 3 год.- 10 т.
 Над 3 год.- 25 т.
Ресурсно подпомагане на определената ДОД- мах.брой
точки- 25
Показатели:
 Осигурени учебни помагала- 10 т.
 Материалнотехническо
обезпечаване
на
обучението- 15 т.
Цена на определената ДОД за обучение на едно занятие,
според възрастта на детето- мах.брой точки- 10
Най-ниската предложена цена
х 10 =
Цената, предложена от съответния участник
Социална отговорност /деца ползващи безплатно
обучение/
 Дете с един/ двама починали родители- 4 т.
 Дете на ресурсно подпомагане- 5 т.
 50 % за второ дете от едно семейство в същата ДОД3 т.
 Дете с изявени дарби в областта на определената
ДОД- до 10% от записаните деца- 3 т.
ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ ЗА КАНДИДАТА:

25

Трудов стаж над 3 год.- работа с деца по съответното
направление

25

Материалите за работа влизат в цената на услугата.
За обезпечаване на обучението ще бъдат използвани
електрическа пещ, грънчарско колело, инструменти и различни
материали за моделиране / глина, текстилни, природни и
материали от хартия/.

7,92

15

Цена I гр.- 1 лв.
Цена II-IV гр.- 3 лв.
Средна цена 2.50 лв.
ц.1.98/2.50х10=7.92 т.
Предложени са всички категории лица по чл.11, ал.4 от
Правилата и следва да получи максималния брой точки, а
именно 15 т.

97,92 т.
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№

1.

- кандидат „ЕНТЪРТАЙМЪНТ“ЕООД , вх.№ 415/ 27.07.2020 г.
Критерии и показатели
Брой точки,
присъдени на
кандидата
Степен на квалификация на преподавателите- мах.
25/2 =
брой точки 25.
10.25 т.
Показатели:
 За степен бакалавър- 5 т.
 За степен магистър- 10 т.
 За наличие на допълнителна квалификация- ПКС,
специализирани
курсове
и
обучения,
специализации,
следдипломни
квалификации,
доктор, научни степени и др.- 15 т.

2.

Професионален опит на преподавателите, които ще
осъществяват предлаганата ДОД- мах.брой точки- 25
Показатели:
 При липса на професионален опит- 5 т.
 До 3 год.- 10 т.
 Над 3 год.- 25 т.

5+10=
7.50 т.

3.

Ресурсно подпомагане на определената ДОД- мах.брой
точки- 25
Показатели:
 Осигурени учебни помагала- 10 т.
 Материалнотехническо
обезпечаване
на
обучението- 15 т.
Цена на определената ДОД за обучение на едно занятие,
според възрастта на детето- мах.брой точки- 10
Най-ниската предложена цена
х 10 =

25

4.

6.60

Мотиви
Предложени са двама педагогически специалиста от
кандидата.
1.Н.К- магистър, сп. „Изящни изкуства-живопис“ от ВТУ
„Св.Св.Кирил и Методий“- 10 т.; Свидетелство за
професионална квалификация учител по изобразително
изкуство. На лицето се присъждат 15 т., общо 25 т.
2.З.Б.- диплома за завършено средно образование от СХУ за
изящни изкуства „Цанко Лавренов“. На лицето не се
присъждат точки.
Точките се формират на база средно аритметична стойност,
като сборът от общия брой точки на предложените
преподаватели се разделя на броя на предложените
преподаватели.
Представени са трудови книжки.
1.Н.К. е с трудов стаж по специалността 6 месеца.
Комисията присъжда 5 т. за липса на професионален опит.
2.З.Б. е с трудов стаж по специалността от 2018 г. до
момента. Комисията присъжда 10 т.
Точките се формират на база средно аритметична стойност,
като сборът от общия брой точки на предложените
преподаватели се разделя на броя на предложените
преподаватели.
Осигурени са учебни помагала и обучението е обезпечено с
необходимото материално-техническо оборудване за сметка
на кандидата.

Цена I-IV гр.- 3 лв.
ц.1.98/3.00х10=6.60 т.
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Цената, предложена от съответния участник
5.

№

1.

2.

3.

Социална отговорност /деца ползващи безплатно
обучение/
 Дете с един/ двама починали родители- 4 т.
 Дете на ресурсно подпомагане- 5 т.
 50 % за второ дете от едно семейство в същата ДОД3 т.
 Дете с изявени дарби в областта на определената
ДОД- до 10% от записаните деца- 3 т.
ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ ЗА КАНДИДАТА:

15

Предложени са всички категории лица по чл.11, ал.4 от
Правилата и следва да получи максималния брой точки, а
именно 15 т.

64.35 т.

- кандидат Сдружение „Том и Джери“, вх.№ 421/ 28.07.2020 г.
Критерии и показатели
Брой точки,
присъдени на
кандидата
Степен на квалификация на преподавателите- мах.
25
брой точки 25.
Показатели:
 За степен бакалавър- 5 т.
 За степен магистър- 10 т.
 За наличие на допълнителна квалификация- ПКС,
специализирани
курсове
и
обучения,
специализации,
следдипломни
квалификации,
доктор, научни степени и др.- 15 т.
Професионален опит на преподавателите, които ще
5
осъществяват предлаганата ДОД- мах.брой точки- 25
Показатели:
 При липса на професионален опит- 5 т.
 До 3 год.- 10 т.
 Над 3 год.- 25 т.
Ресурсно подпомагане на определената ДОД- мах.брой
25
точки- 25
Показатели:

Мотиви
Магистър специалност „Керамика“ от НХА. Свидетелство за
професионална квалификация, учител по изобразително
изкуство от НХА; Доктор по изкуствознание и изобразителни
изкуства НХА

От предоставен трудов стаж (трудова книжка) от ИИИ от
2013 г. до момента вкл., се установява, че лицето работи като
гл. асистент и няма стаж като учител.
Комисията не признава този опит и присъжда 5 т.

Осигурени са учебни помагала и обучението е обезпечено с
необходимото материално-техническо оборудване за сметка
на кандидата.
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4.

5.

Осигурени учебни помагала- 10 т.
Материалнотехническо
обезпечаване
на
обучението- 15 т.
Цена на определената ДОД за обучение на едно занятие,
според възрастта на детето- мах.брой точки- 10
Най-ниската предложена цена
х 10 =
Цената, предложена от съответния участник

Социална отговорност /деца ползващи безплатно
обучение/
 Дете с един/ двама починали родители- 4 т.
 Дете на ресурсно подпомагане- 5 т.
 50 % за второ дете от едно семейство в същата ДОД3 т.
 Дете с изявени дарби в областта на определената
ДОД- до 10% от записаните деца- 3 т.
ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ ЗА КАНДИДАТА:

№

1.

2.ДОД „АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“:
кандидат „Авида-ИД“ ЕООД, вх.№ 416/ 27.07.2020 г.
Критерии и показатели

Степен на квалификация на преподавателите- мах.
брой точки 25.
Показатели:
 За степен бакалавър- 5 т.
 За степен магистър- 10 т.
 За наличие на допълнителна квалификация- ПКС,
специализирани
курсове
и
обучения,
специализации,
следдипломни
квалификации,
доктор, научни степени и др.- 15 т.

10

Цена I гр.- 0.40 лв.
Цена II гр.- 2.00 лв.
Цена III гр.- 2.50 лв.
Цена IV гр.- 3.00 лв.
Средна цена 1.98 лв.
ц.1.98/1.98х10=10 т.

15

Предложени са всички категории лица по чл.11, ал.4 от
Правилата и следва да получи максималния брой точки, а
именно 15 т.

80 т.

Брой точки,
присъдени на
кандидата
15

Мотиви
Бакалавър и Магистър сп. „Българска филология“- не
отговаря на дадената ДОД.
Комисията признава представените удостоверения от
специализирани курсове и обучения и присъжда 15 т.
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2.

3.

4.

5.

Професионален опит на преподавателите, които ще
осъществяват предлаганата ДОД- мах.брой точки- 25
Показатели:
 При липса на професионален опит- 5 т.
 До 3 год.- 10 т.
 Над 3 год.- 25 т.
Ресурсно подпомагане на определената ДОД- мах.брой
точки- 25
Показатели:
 Осигурени учебни помагала- 10 т.
 Материалнотехническо
обезпечаване
на
обучението- 15 т.
Цена на определената ДОД за обучение на едно занятие,
според възрастта на детето- мах.брой точки- 10
Най-ниската предложена цена
х 10 =
Цената, предложена от съответния участник

25

Представени са документи за осигурителен стажосигурителна
книжка,
удостоверения
от
НОИ,
удостоверяващи над 3 год. професионален опит. Комисията
присъжда 25 т.

25

Осигурени са учебни помагала и обучението е обезпечено с
необходимото материално-техническо оборудване.

9

Посочена е цена 3.00 лв. за 2 присъствия седмично и 2.50 лв. за
3 присъствия седмично. В ДГ ще се осъществява 3 пъти
седмично и е взета цена от 2.50 лв.
2.25/2.50х10=9 т.

Социална отговорност /деца ползващи безплатно
обучение/
 Дете с един/ двама починали родители- 4 т.
 Дете на ресурсно подпомагане- 5 т.
 50 % за второ дете от едно семейство в същата ДОД3 т.
 Дете с изявени дарби в областта на определената
ДОД- до 10% от записаните деца- 3 т.
ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ ЗА КАНДИДАТА:

15

Предложени са всички категории лица по чл.11, ал.4 от
Правилата и следва да получи максималния брой точки, а
именно 15 т.

89 т.

кандидат „Вълшебна кутийка“ ЕООД, вх.№ 419/ 28.07.2020 г.
Критерии и показатели
Брой точки,
присъдени на
кандидата
Степен на квалификация на преподавателите- мах.
25
брой точки 25.
Показатели:
-

№

1.

Мотиви
Магистър „Начална училищна педагогика“ от СУ
„Св.Кл.Охридски“
Свидетелство за професионална квалификация „Ранно
8





2.

3.

4.

5.

За степен бакалавър- 5 т.
За степен магистър- 10 т.
За наличие на допълнителна квалификация- ПКС,
специализирани
курсове
и
обучения,
специализации,
следдипломни
квалификации,
доктор, научни степени и др.- 15 т.
Професионален опит на преподавателите, които ще
осъществяват предлаганата ДОД- мах.брой точки- 25
Показатели:
 При липса на професионален опит- 5 т.
 До 3 год.- 10 т.
 Над 3 год.- 25 т.
Ресурсно подпомагане на определената ДОД- мах.брой
точки- 25
Показатели:
 Осигурени учебни помагала- 10 т.
 Материалнотехническо
обезпечаване
на
обучението- 15 т.
Цена на определената ДОД за обучение на едно занятие,
според възрастта на детето- мах.брой точки- 10
Най-ниската предложена цена
х 10 =
Цената, предложена от съответния участник
Социална отговорност /деца ползващи безплатно
обучение/
 Дете с един/ двама починали родители- 4 т.
 Дете на ресурсно подпомагане- 5 т.
 50 % за второ дете от едно семейство в същата ДОД3 т.
 Дете с изявени дарби в областта на определената
ДОД- до 10% от записаните деца- 3 т.
ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ ЗА КАНДИДАТА:
-

чуждоезиково обучение по англ.ез.“ от СУ.
Сертификати за обучения по англ.ез.
Комисията присъжда 25 т.

25

Трудов стаж над 3 год.- работа с деца по съответното
направление.

25

Осигурени са учебни помагала и обучението е обезпечено с
необходимото материално-техническо оборудване.

10

Цена I гр.- 1.00 лв.
Цена II гр.- 2.00 лв.
Цена III- IV гр.- 3.00 лв.
Средна цена 2.25 лв.
2.25/2.25х10=10
Предложени са всички категории лица по чл.11, ал.4 от
Правилата и следва да получи максималния брой точки, а
именно 15 т.

15

100 т.

кандидат ЕЦ „Алис“, вх.№ 424/ 29.07.2020 г.
9

№

Критерии и показатели

1.

Степен на квалификация на преподавателите- мах.
брой точки 25.
Показатели:
 За степен бакалавър- 5 т.
 За степен магистър- 10 т.
 За наличие на допълнителна квалификация- ПКС,
специализирани
курсове
и
обучения,
специализации,
следдипломни
квалификации,
доктор, научни степени и др.- 15 т.
Професионален опит на преподавателите, които ще
осъществяват предлаганата ДОД- мах.брой точки- 25
Показатели:
 При липса на професионален опит- 5 т.
 До 3 год.- 10 т.
 Над 3 год.- 25 т.
Ресурсно подпомагане на определената ДОД- мах.брой
точки- 25
Показатели:
 Осигурени учебни помагала- 10 т.
 Материалнотехническо
обезпечаване
на
обучението- 15 т.
Цена на определената ДОД за обучение на едно занятие,
според възрастта на детето- мах.брой точки- 10
Най-ниската предложена цена
х 10 =
Цената, предложена от съответния участник

2.

3.

4.

5.

Социална отговорност /деца ползващи безплатно
обучение/
 Дете с един/ двама починали родители- 4 т.
 Дете на ресурсно подпомагане- 5 т.
 50 % за второ дете от едно семейство в същата ДОД-

Брой точки,
присъдени на
кандидата
25

Мотиви
Магистър сп. ПНУП от СУ „Св.Кл.Охридски“. Представени
са сертификати от специализирани курсове и обучения.
Комисията присъжда 25 т.

25

От представения от участника документ, се установява, че
стажът на предложения педагогически специалист е над 3
год.

25

Осигурени са учебни помагала и обучението е обезпечено с
необходимото материално-техническо оборудване за сметка
на кандидата.

9.08

15

Цена I- II гр.- 1.98 лв.
Цена III- IV гр.- 2.98 лв.
Средна цена 2.48 лв.
2.25/2.48х10=9.08
Предложени са всички категории лица по чл.11, ал.4 от
Правилата и следва да получи максималния брой точки, а
именно 15 т.

10



3 т.
Дете с изявени дарби в областта на определената
ДОД- до 10% от записаните деца- 3 т.
ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ ЗА КАНДИДАТА:

99.08

кандидат „ДАЙМЪНТ ВОЙСИС“ ЕООД, вх.№ 425/ 29.07.2020 г.
Критерии и показатели
Брой точки,
присъдени на
кандидата
Степен на квалификация на преподавателите- мах.
15
брой точки 25.
Показатели:
 За степен бакалавър- 5 т.
 За степен магистър- 10 т.
 За наличие на допълнителна квалификация- ПКС,
специализирани
курсове
и
обучения,
специализации,
следдипломни
квалификации,
доктор, научни степени и др.- 15 т.
Професионален опит на преподавателите, които ще
25
осъществяват предлаганата ДОД- мах.брой точки- 25
Показатели:
 При липса на професионален опит- 5 т.
 До 3 год.- 10 т.
 Над 3 год.- 25 т.
Ресурсно подпомагане на определената ДОД- мах.брой
25
точки- 25
Показатели:
 Осигурени учебни помагала- 10 т.
 Материалнотехническо
обезпечаване
на
обучението- 15 т.
Цена на определената ДОД за обучение на едно занятие,
8.45
според възрастта на детето- мах.брой точки- 10
Най-ниската предложена цена
х 10 =
Цената, предложена от съответния участник
-

№

1.

2.

3.

4.

Мотиви
Магистър, сп. „Педагогика на обучението по музика“ от НМА
„Проф.Панчо Владигеров“- не отговаря на изискванията и
комисията не присъжда точки.
Представени са сертификати за специализирани курсове и
обучения. Комисията присъжда 15 т.

Представена е справка за осигурителен стаж и опит от НОИ,
подпечатан с печата на институцията. Комисията признава
над 3 год. стаж и присъжда 25 т.

Осигурени са учебни помагала и обучението е обезпечено с
необходимото материално-техническо оборудване за сметка
на кандидата.

Цена I- II гр.- 2.50 лв.
Цена III- IV гр.- 2.80 лв.
Средна цена 2.65 лв.
2.25/2.65х10=8.45
11

5.

Социална отговорност /деца ползващи безплатно
обучение/
 Дете с един/ двама починали родители- 4 т.
 Дете на ресурсно подпомагане- 5 т.
 50 % за второ дете от едно семейство в същата ДОД3 т.
 Дете с изявени дарби в областта на определената
ДОД- до 10% от записаните деца- 3 т.
ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ ЗА КАНДИДАТА:

15

Предложени са всички категории лица по чл.11, ал.4 от
Правилата и следва да получи максималния брой точки, а
именно 15 т.

88.45 т.

3.ДОД „НАРОДНИ ТАНЦИ“
- кандидат Сдружение „ЕМОУШЪН ДЕНСИНГ СКУУЛ“, вх.№ 414/ 27.07.2020 г.
Мотиви
№
Критерии и показатели
Брой точки,
присъдени на
кандидата
25+25=50/2=
Предложени са двама педагогически специалиста от
1. Степен на квалификация на преподавателите- мах.
кандидата.
брой точки 25.
25 т.
Показатели:
1.Л.Ф.-магистър, сп. „българска народна хореография“ от
АМТИЗ гр.Пловдив-10 т.;
 За степен бакалавър- 5 т.
Представени са сертификати за курсове и обучения- 15 т.
 За степен магистър- 10 т.
Комисията присъжда 25 т. на преподавателя.
 За наличие на допълнителна квалификация- ПКС,
2.В.Е.- магистър, сп. „българска народна хореография“ от
специализирани
курсове
и
обучения,
АМТИЗ гр.Пловдив-10 т.
специализации,
следдипломни
квалификации,
Представен е сертификат за курс и обучение присъждат се
доктор, научни степени и др.- 15 т.
25 точки.
Точките се формират на база средно аритметична стойност,
като сборът от общия брой точки на предложените
преподаватели се разделя на броя на предложените
преподаватели.
Предложени са двама педагогически специалиста от
2. Професионален опит на преподавателите, които ще
25+25=50/2=
кандидата. Представени са трудови книжки.
осъществяват предлаганата ДОД- мах.брой точки- 25
25
Показатели:
1.Л.Ф.- справка от НАП и тр.книжка от 2011 г. до 2015 г.,
доказващи над 3 год. проф.опит Комисията присъжда 25 т.
 При липса на професионален опит- 5 т.
12




3.

4.

5.

Ресурсно подпомагане на определената ДОД- мах.брой
точки- 25
Показатели:
 Осигурени учебни помагала- 10 т.
 Материалнотехническо
обезпечаване
на
обучението- 15 т.
Цена на определената ДОД за обучение на едно занятие,
според възрастта на детето- мах.брой точки- 10
Най-ниската предложена цена
х 10 =
Цената, предложена от съответния участник
Социална отговорност /деца
 Дете с един/ двама починали родители- 4 т.
 Дете на ресурсно подпомагане- 5 т.
 50 % за второ дете от едно семейство в същата ДОД3 т.
 Дете с изявени дарби в областта на определената
ДОД- до 10% от записаните деца- 3 т.
ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ ЗА КАНДИДАТА:
-

№

1.

До 3 год.- 10 т.
Над 3 год.- 25 т.

кандидат „Денс 7/8“ ООД, вх.№ 418/ 28.07.2020 г.
Критерии и показатели

Степен на квалификация на преподавателите- мах.
брой точки 25.
Показатели:
 За степен бакалавър- 5 т.

25

2.В.Е.- трудова книжка от 2012 г.до момента, доказващи над
3 год. опит.- 25 т.
Точките се формират на база средно аритметична стойност,
като сборът от общия брой точки на предложените
преподаватели се разделя на броя на предложените
преподаватели.
Осигурени са учебни помагала и обучението е обезпечено с
необходимото материално-техническо оборудване за сметка
на кандидата.

8.52

Цена I-IV гр.- 2.50 лв.
2.13/2.50х10=8.52 т.

15 т.

Предложени са всички категории лица по чл.11, ал.4 от
Правилата и следва да получи максималния брой точки, а
именно 15 т.

98.52 т.
Брой точки,
присъдени на
кандидата
0

Мотиви
Предложени са двама педагогически специалиста от
кандидата.
1.А.И.- представя диплома за средно образование от НУТИ и
уверение от НБУ за редовно обучение, първи курс. Не се
13




2.

3.

4.

5.

За степен магистър- 10 т.
За наличие на допълнителна квалификация- ПКС,
специализирани
курсове
и
обучения,
специализации,
следдипломни
квалификации,
доктор, научни степени и др.- 15 т.
Професионален опит на преподавателите, които ще
осъществяват предлаганата ДОД- мах.брой точки- 25
Показатели:
 При липса на професионален опит- 5 т.
 До 3 год.- 10 т.
 Над 3 год.- 25 т.

Ресурсно подпомагане на определената ДОД- мах.брой
точки- 25
Показатели:
 Осигурени учебни помагала- 10 т.
 Материалнотехническо
обезпечаване
на
обучението- 15 т.
Цена на определената ДОД за обучение на едно занятие,
според възрастта на детето- мах.брой точки- 10
Най-ниската предложена цена
х 10 =
Цената, предложена от съответния участник
Социална отговорност /деца ползващи безплатно
обучение/
 Дете с един/ двама починали родители- 4 т.
 Дете на ресурсно подпомагане- 5 т.
 50 % за второ дете от едно семейство в същата ДОД3 т.
 Дете с изявени дарби в областта на определената
ДОД- до 10% от записаните деца- 3 т.

присъждат точки.
2.И.Х.-представя уверение от НБУ за редовно обучение, първи
курс и диплома за висше образование по сп.“Застраховане и
социално дело“ от УНСС. Не се присъждат точки.
25+5=30/2=
15 т.

0 т.

8.52 т.

0 т.

Предложени са двама педагогически специалиста от
кандидат.
1.А.И.- представя справка от НАП, доказващ стаж над 3 год.
Присъждат се 25 т.
2.И.Х.- липсва документ за проф.опит. Комисията присъжда
5 т.
Точките се формират на база средно аритметична стойност,
като сборът от общия брой точки на предложените
преподаватели се разделя на броя на предложените
преподаватели.
Не е посочено осигуряване на учебни помагала и обезпечаване
на обучението с необходимото материално-техническо
оборудване за сметка на кандидата.

Цена I-IV гр.- 2.50 лв.
2.13/2.50х10=8.52 т.

Не са предложени са всички категории лица по чл.11, ал.4 от
Правилата и следва да получи максималния брой точки, а
именно 15 т.
Комисията не дава точки.
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ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ ЗА КАНДИДАТА:

23.52 т.

кандидат Сдружение „Том и Джери“, вх.№ 420/ 28.07.2020 г.
Критерии и показатели
Брой точки,
присъдени на
кандидата
Степен на квалификация на преподавателите- мах. брой
25 т.
точки 25.
Показатели:
 За степен бакалавър- 5 т.
 За степен магистър- 10 т.
 За наличие на допълнителна квалификация- ПКС,
специализирани курсове и обучения, специализации,
следдипломни квалификации, доктор, научни степени
и др.- 15 т.

№

1.

2.

3.

4.

Професионален опит на преподавателите, които ще
осъществяват предлаганата ДОД- мах.брой точки- 25
Показатели:
 При липса на професионален опит- 5 т.
 До 3 год.- 10 т.
 Над 3 год.- 25 т.
Ресурсно подпомагане на определената ДОД- мах.брой
точки- 25
Показатели:
 Осигурени учебни помагала- 10 т.
 Материално- техническо обезпечаване на обучението15 т.
Цена на определената ДОД за обучение на едно занятие,
според възрастта на детето- мах.брой точки- 10
Най-ниската предложена цена
х 10 =
Цената, предложена от съответния участник

Мотиви
Представена
е
диплома
за
ОКС
магистър,
сп.“Съвременни танцови техники“, от АМТИИ,
гр.Пловдив. Присъждат се 10 т.
Представени сертификати за специализирани курсове и
обучения. Присъждат се 15 т.

25 т.

Представена е трудова книжка:
Преподавателят от 2014 г. до момента е хореограф и
доказва над 3 год. проф.опит. Комисията присъжда 25 т.

25 т.

Осигурени са учебни помагала и обучението е обезпечено с
необходимото материално-техническо оборудване за
сметка на кандидата .

10 т.

Цена I гр.- 1.00 лв.
Цена II гр.- 2.00 лв.
Цена III гр.-2.50 лв.
Цена IV гр.- 3.00 лв.
Средна цена 2.13 лв.
2.13/2.13х10=10 т.
15

5.

Социална отговорност /деца ползващи безплатно
обучение/
 Дете с един/ двама починали родители- 4 т.
 Дете на ресурсно подпомагане- 5 т.
 50 % за второ дете от едно семейство в същата ДОД3 т.
 Дете с изявени дарби в областта на определената
ДОД- до 10% от записаните деца- 3 т.
ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ ЗА КАНДИДАТА:

15 т.

Предложени са всички категории лица по чл.11, ал.4 от
Правилата и следва да получи максималния брой точки, а
именно 15 т.

100 т.

кандидат Сдружение Ансамбъл „Чинари“, вх.№ 422/ 28.07.2020 г.
Критерии и показатели
Брой точки,
присъдени
на
кандидата
Степен на квалификация на преподавателите- мах. брой
25+0+0=
точки 25.
25/3=
Показатели:
8.33 т.
 За степен бакалавър- 5 т.
 За степен магистър- 10 т.
 За наличие на допълнителна квалификация- ПКС,
специализирани курсове и обучения, специализации,
следдипломни квалификации, доктор, научни степени и
др.- 15 т.
-

№

1.

2.

Професионален опит на преподавателите, които ще
осъществяват предлаганата ДОД- мах.брой точки- 25
Показатели:
 При липса на професионален опит- 5 т.

25+25+25=7
5/3=
25 т.

Мотиви

Предложени са трима педагогически специалиста от
кандидата.
1.А.П.-магистър, сп.“Българска народна хореография“ от
АМТИИ, гр.Пловдив; 4 ПКС от ДИУУ, СУ „Св.Кл.Охридски“.
Присъждат се 25 т.
2.С.Н.- представя диплома за средно проф. образование от
НУТИ и уверение от АМТИИ за започнато обучение. Не се
присъждат точки.
3.Ч.Д.- представя диплома за средно проф. образование от
НУТИ и уверение от АМТИИ за започнато обучение. Не се
присъждат точки.
Точките се формират на база средно аритметична стойност,
като сборът от общия брой точки на предложените
преподаватели се разделя на броя на предложените
преподаватели.
Предложени са трима педагогически специалисти от
кандидата. Представени трудови книжки:
1.А.П.- от 2006 г. до момента учител бълг.нар.танци.
Присъждат се 25 т.
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3.

4.

5.

До 3 год.- 10 т.
Над 3 год.- 25 т.

Ресурсно подпомагане на определената ДОД- мах.брой
точки- 25
Показатели:
 Осигурени учебни помагала- 10 т.
 Материално- техническо обезпечаване на обучението15 т.
Цена на определената ДОД за обучение на едно занятие,
според възрастта на детето- мах.брой точки- 10
Най-ниската предложена цена
х 10 =
Цената, предложена от съответния участник
Социална отговорност /деца
 Дете с един/ двама починали родители- 4 т.
 Дете на ресурсно подпомагане- 5 т.
 50 % за второ дете от едно семейство в същата ДОД- 3
т.
 Дете с изявени дарби в областта на определената ДОДдо 10% от записаните деца- 3 т.
ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ ЗА КАНДИДАТА:

25 т.

7.10 т.

15 т.

2.С.Н.- от 2017 г. до момента танцьор. Присъждат се 25 т.;
3.Ч.Д.- от 2017 г. до момента танцьор. Присъждат се 25 т.
Точките се формират на база средно аритметична стойност,
като сборът от общия брой точки на предложените
преподаватели се разделя на броя на предложените
преподаватели.
Осигурени са учебни помагала и обучението е обезпечено с
необходимото материално-техническо оборудване за сметка
на кандидата.

Цена I-IV гр.- 3.00 лв.
2.13/3х10=7.10 т.

Предложени са всички категории лица по чл.11, ал.4 от
Правилата и следва да получи максималния брой точки, а
именно 15 т.

80.43 т.

кандидат „КСТ Танцувай с мен“, вх.№ 423/ 29.07.2020 г.
Критерии и показатели
Брой точки,
Мотиви
присъдени
на
кандидата
Представен е един преподавател ОКС магистър,
Степен на квалификация на преподавателите- мах. брой
10 т.
сп.“Българска народна хореография от АМТИИ, гр.Пловдив.
точки 25.
Показатели:
Присъждат се 10 т.
-

№

1.
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2.

3.

4.

5.

За степен бакалавър- 5 т.
За степен магистър- 10 т.
За наличие на допълнителна квалификация- ПКС,
специализирани курсове и обучения, специализации,
следдипломни квалификации, доктор, научни степени
и др.- 15 т.
Професионален опит на преподавателите, които ще
осъществяват предлаганата ДОД- мах.брой точки- 25
Показатели:
 При липса на професионален опит- 5 т.
 До 3 год.- 10 т.
 Над 3 год.- 25 т.
Ресурсно подпомагане на определената ДОД- мах.брой
точки- 25
Показатели:
 Осигурени учебни помагала- 10 т.
 Материално- техническо обезпечаване на обучението15 т.
Цена на определената ДОД за обучение на едно занятие,
според възрастта на детето- мах.брой точки- 10
Най-ниската предложена цена
х 10 =
Цената, предложена от съответния участник
Социална отговорност /деца ползващи безплатно
обучение/
 Дете с един/ двама починали родители- 4 т.
 Дете на ресурсно подпомагане- 5 т.
 50 % за второ дете от едно семейство в същата ДОД- 3
т.
 Дете с изявени дарби в областта на определената ДОДдо 10% от записаните деца- 3 т.
ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ ЗА КАНДИДАТА:

Не е представена допълнителна квалификация. Не се
присъждат точки.

25 т.

От представения от участника документ (трудова книжка),
се установява, че стажът на предложения педагогически
специалист е над 3 години по специалността, следва да получи
Преподавателят от 2014 г. до момента работи като педагог
група- над 3 год. Присъждат се 25 т.

25 т.

Осигурени са учебни помагала и обучението е обезпечено с
необходимото материално-техническо оборудване за сметка
на кандидата.

8.52 т.

15 т.

Цена I-IV гр.- 2.50 лв.
2.13/2.50х10=8.52 т.

Предложени са всички категории лица по чл.11, ал.4 от
Правилата и следва да получи максималния брой точки, а
именно 15 т.

83.52 т.
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III. Въз основа на оценката на всяко от предложенията, комисията класира участниците, както следва:
1. ДОД: ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО
1. I място АПИ „Цветни изненади- Иван Иванов “- 97.92 точки
2. II място Сдружение „Том и Джери“- 80 точки
3. III място „ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ ЕООД- 64.35 точки

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

2. ДОД: АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
I място „Вълшебна кутийка“ ЕООД- 100 точки
II място ЕЦ „Алис“- 99.08 точки
III място „Авида-ИБ“ ЕООД- 89 точки
IV място „ДАЙМЪНТ ВОЙСИС“ ЕООД- 88.45 точки
3. ДОД: НАРОДНИ ТАНЦИ
I място Сдружение „Том и Джери“- 100 точки;
II място Сдружение „ЕМОУШЪН ДЕНСИНГ СКУУЛ“- 98.02;
III място „КСТ Танцувай с мен“- 83.52 точки;
IV място Сдружение „Ансамбъл Чинари“- 80.43 точки
V място „Денс 7/8“ ООД- 23.52 точки

IV. С оглед извършените оценки и класиране, комисията
РЕШИ:
ПРЕДЛАГА на директора на ДГ №57 „Хосе Марти“, гр.София да бъде сключен договор за осъществяване на допълнителна образователна дейност
с класираните на първо място участници, както следва:
-Английски език- „Вълшебна кутийка“ ЕООД- 100 точки- класиран на I място
-Приложно изкуство- АПИ „Цветни изненади- Иван Иванов “- 100 точки- класиран на I място
-Народни танци- Сдружение „Том и Джери“- 100 точки- класиран на I място;
Комисията приключи своята работа, резултатите от която са отразени в настоящия протокол. Последният, ведно с цялата налична документация
да се предадат на директора на ДГ №57 „Хосе Марти“, гр.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 03.08.2020 г.
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