
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.№326/ 06.07.2022 г. 

ПРОТОКОЛ №1 

От работата на комисия по разглеждането, оценяването и класирането  

на предложенията за избор на фирми/ физически лица  

за допълнителна образователна дейност- Футбол 

в ДГ №57 „Хосе Марти“ 

  

       Днес 05.07.2022 г. в 9:00 ч., в сградата на ДГ №57 „Хосе Марти“ се състоя  заседание на назначената от директора със 

Заповед №584-218/ 04.07.2022 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: …………..- учител в ДГ №57; 

      Членове: 

1. ………………- учител в ДГ №57; 

2. …………….- представител на районната администрация р-н „Люлин“; 

3. ……………..- представител на Общественият съвет в ДГ №57; 

4. ……………..- представител на родителите в ДГ №57. 

        

       Заседанието започна в 9:00 ч. 

       На заседанието не се яви представител от кандидатите. 

       На председателя на комисията бяха предадени, получените до крайния срок за участие в процедурата предложения за 

допълнителни образователни дейности, както следва: 

         Предложения за ФУТБОЛ, постъпили две предложения, а именно: 

- ФА „Маринов“, вх.№ 317/ 28.06.2022 г., 09:08 ч.; 

- ФК „Национал“, вх.№322/ 30.06.2022 г., 13:02 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 „Футбол“ и „Плуване“, като 

съдържащите се в плик „А“ и плик „Б“ документи бяха подписани от двама от членовете на комисията.  

        

      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 ФУТБОЛ, а именно: 

- ФА „Маринов“, вх.№317/28.06.2022 г. съдържа всички изискуеми документи; 

- ФК „Национал“, вх.№322/30.06.2022 г., съдържа всички изискуеми документи; 

 

                 Въз основа на горното, комисията единодушно 

 

РЕШИ: 

                 ДОПУСКА до оценка предложенията на следните участници: 

1.Предложения за ФУТБОЛ, а именно: 

- ФА „Маринов“, вх.№317/28.06.2022 г.; 

- ФК „Национал“, вх.№322/30.06.2022 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. 

 

ДОД „ФУТБОЛ“ 

1. кандидат ФА „Маринов“, вх.№ 317/ 28.06.2022 г., 09:08 ч. 

№ Критерии и показатели Брой точки, 

присъдени на 

кандидата 

Мотиви 

1. Степен на квалификация на преподавателите- 

мах. брой точки 25. 

Показатели: 

 За степен бакалавър, пряко свързана с 

определената ДОД - 5 т. 

 За степен магистър, пряко свързана с 

определената ДОД - 10 т. 

 За наличие на допълнителна 

20 Кандидатът представя удостоверение за 

завършено висше образование в образователно- 

квалификационна степен „бакалавър“ по 

физическо възпитание с ПК „Учител по физическо 

възпитание“. 

Представено удостоверение за завършено висше 

образование в образователно- квалификационна 

степен „бакалавър“  по специалност „Спорт“ с 



квалификация- ПКС, специализирани 

курсове и обучения, специализации, 

следдипломни квалификации, доктор, 

научни степени и др.- 15 т. 

професионална квалификация „Треньор по 

футбол“. 

Предстои издаване на диплома за съответните 

ОКС 

Присъждат се 5 т. 

Представено удостоверение от специализирани 

курсове и обучения. 

Присъждат се 15т. 

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 т. Липсва професионален опит. 

Комисията присъжда 5 т. за липса на 

професионален опит. 

 

3. Ресурсно подпомагане на определената ДОД- 

мах.брой точки- 25 

Показатели: 

 Осигурени учебни помагала- 10 т. 

 Материално- техническо обезпечаване на 

обучението- 15 т. 

25 Осигурени са учебни помагала и обучението е 

обезпечено с необходимото материално-

техническо оборудване за сметка на кандидата. 

Присъждат се 25 т. 

4. 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 

 

10 Цена 4 лв. 

Няма предложена по-ниска цена.  

Присъждат се 10 т. 

5. Социална отговорност /деца ползващи 

безплатно обучение/ 

 Дете с един/ двама починали  родители- 4 

т. 

 Дете на ресурсно подпомагане- 5 т. 

15 Предложени са всички категории лица по чл.11, 

ал.5 от Правилата и следва да получи максималния 

брой точки. 

Присъждат се 15 т. 

 



 50 % за второ дете от едно семейство в 

същата ДОД- 3 т. 

 Дете с изявени дарби в областта на 

определената ДОД- до 10% от записаните 

деца- 3 т. 

 ОБЩ  БРОЙ  ТОЧКИ ЗА КАНДИДАТА: 75 т.  

           

        

                 2. кандидат ФК „Национал“ , вх.№ 322/ 30.06.2022 г., 13:02 ч. 

№ Критерии и показатели Брой точки, 

присъдени на 

кандидата 

Мотиви 

1. Степен на квалификация на преподавателите- 

мах. брой точки 25. 

Показатели: 

 За степен бакалавър, пряко свързана с 

определената ДОД - 5 т. 

 За степен магистър пряко свързана с 

определената ДОД - 10 т. 

 За наличие на допълнителна 

квалификация- ПКС, специализирани 

курсове и обучения, специализации, 

следдипломни квалификации, доктор, 

научни степени и др.- 15 т. 

25 Представена диплома за завършено висше 

образование в образователно- квалификационна 

степен „магистър“ по спорт за високи 

постижения с ПК „Спорт за високи постижения-

футбол“. 

Присъждат се 10 т. 

Представена диплома „С лиценз“. 

Присъждат се 15 т. 

Общо присъдени 25 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. 

25 Представена са трудова книжка. Кандидатът е 

със стаж над 3 год. 

Комисията присъжда 25 т. 

 

3. Ресурсно подпомагане на определената ДОД- 

мах.брой точки- 25 

25 Осигурени са учебни помагала и обучението е 

обезпечено с необходимото материално-



Показатели: 

 Осигурени учебни помагала- 10 т. 

 Материално- техническо обезпечаване на 

обучението- 15 т. 

техническо оборудване за сметка на кандидата. 

Присъждат се 25 т. 

4. 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 

 

10 Няма предложена най-ниска цена. 

Цена от кандидата 4 лв. 

Присъждат се 10 т. 

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- 3 т. 

 Дете с изявени дарби в областта на 

определената ДОД- до 10% от записаните 

деца- 3 т. 

10 Предложени са  категории лица по чл.11, ал.5 от 

Правилата а именно: 

-Дете с един/ двама починали  родители- 4 т. 

-50 % за второ дете от едно семейство в същата 

ДОД- 3 т. 

-Дете с изявени дарби в областта на 

определената ДОД- до 10% от записаните деца- 3 

т. 

Не е предложено за дете на ресурсно подпомагане- 

5 т. 

Следователно се присъждат 10 т. 

 ОБЩ  БРОЙ  ТОЧКИ ЗА КАНДИДАТА: 95 т.  

       

            III. Въз основа на оценката на всяко от предложенията, комисията класира участниците, както следва: 

 

          ДОД: ФУТБОЛ 

1. I място- ФК „Национал“- 95 точки 

2. II място- ФА „Маринов“- 75 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 класираният на първо място участник ФК „Национал“. 

         Комисията приключи своята работа, резултатите от която са отразени в настоящия протокол. Последният, в едно 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 06.07.2022 г.  
 


