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ПРОТОКОЛ № 1
за провеждане на конкурс за избор на изпълнители на 

допълнителни образователни дейности в ДГ № 51 „Щурче” -  

дейност английски език

На 29 /двадесет и девети/ юни 2021 г. в гр. София, район „Илинден”, ул. "Цар 

Симеон" № 271 в сградата на ДГ № 51 „Щурче” беше проведено заседание на Комисия 

в състав: представител на родителското настоятелство към ДГ № 51 „Щурче”, 

представител на район „Илинден”, представители на Обществения съвет и учител от 

ДГ № 51 „Щурче”, за разглеждане на оферти и избор на изпълнители на допълнителни 

образователни дейности, предназначени за децата, посещаващи ДГ № 51 „Щурче” -  

дейност английски език. Комисията започна своето заседание в 16:30 часа, заседава и 

излезе със своето решение в същия ден. На заседанието присъстваха:

1. Вера Колева - Председател на родителското настоятелство към ДГ № 51

„Щурче”;

2. Христина Габровска -  Председател на Обществения съвет на ДГ № 51 „Щурче“;

3. Полина Михова -  член на Обществения съвет;

4. Анжела Лозанова -  представител на район „Илинден;

5. Мариана Кирилова -  старши учител в ДГ № 51 „Щурче”.

Комисията констатира, че конкурсът е обявен на сайта на Столична община на 
16.06.2021 г., на сайта на детската градина и в районната администрация. В резултат на 

публикуваното електронно обявление за изискване на оферти за предоставяне на 

допълнителни образователни дейности за децата в ДГ № 51 „Щурче” -  дейност 

английски език, в срока от 23.06.2021г. до 28.06.2021 г. вкл. са постъпили общо две 
оферти.

При отварянето на офертите не са се явили представители на кандидатите

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете по реда на тяхното входиране, при 

отбелязване на името на кандидата и дейността за която кандидатства

1. Вх. № 1895/23.06.2021г. -  „Алис Академи“ ЕООД;

2. Вх. № 1910/28.06.2021г. -  „Арием-99“ ЕООД.

Комисията единодушно реши да извърши разглеждането на подадените оферти, 

оценката и класирането по входящ номер за предлаганата допълнителна образователна 
дейност английски език.
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В работата си Комисията се запозна и се ръководи стриктно от приетите Правила за 

осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини 

на територията на Столична община /Приложение към Решение № 135 по Протокол № 

30/06.04.2017 г. на Столичен Общински Съвет/ и техните изменения с решение № 

795/21.12.2017г. и решение № 166/14.05.2020г.

Комисията констатира, че всички оферти са подадени в срок. Не се констатираха 

нередности по отношение целостта на подадените пликове с оферти и отстранени 

кандидати няма.

Комисията пристъпи към разглеждане на подадените оферти за допълнителната 

образователна дейност английски език.

Отворени бяха пликовете с оферти по реда на тяхното постъпване.

1. „Алис Академи“ ЕООД
Комисията констатира, че са налице 2 отделни запечатани плика -  „А“ и „Б“. 

Комисията разгледа представените документи в плик „А“ и установи, че участникът е 

представил всички изискуеми документи, отговарящи по форма и съдържание на 

изискванията на възложителя и на чл. 10 от Правилата за ДОД.

Комисията констатира, че „Алис Академи“ ЕООД отговаря на изискването на 

чл. 4 от Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в 

общинските детски градини на територията на Столична община, както и на обявата на 
възложителя.

Участникът се допуска до разглеждане и оценка на офертата му, представена в 

плик „Б“. При разглеждане на документите в плик „Б“, комисията установи, че същите 

съдържат необходимите за участие в конкурса документи и отговарят на условията, 
посочени в обявлението.

Кандидатът е с изрядни документи, предлага един преподавател без доказана 

степен на квалификацията му по определената ДОД, но с доказана допълнителна 

професионална такава и доказан относим професионален опит, както и подробна 

програма съобразена с възрастта. Предвидено е и ресурсно обезпечаване -  осигуряване 

на учебни помагала за съответната възраст за сметка на кандидата, както и материално- 

техническо обезпечаване. Предвидена е и социална отговорност при осъществяване на 
дейността по всички приложими критерии.
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Въз основа на горните мотиви, Комисията определи за участника следните точки

по всеки от показателите:

По чл. 11, ал. 1 от 
Правилата:
Степен на 
квалификация на 
преподавателите в 
определената ДОД

По чл. 11, ал. 2 
от Правилата: 
Професионален 
опит на
преподавателите

По чл. 11, ал. 3 
от Правилата: 
Ресурсно 
обезпечаване 
на ДОД

По чл. 11, ал. 4 
от Правилата: 
Цена на ДОД

По чл. 11, ал. 5 
от Правилата: 
Социална 
отговорност

15 10 25 10 15

Подписаха се всички документи, представени от кандидата, от двама от 

членовете на комисията.

След извършен сбор на точките, дадени по отделните показатели за оценка, 

комисията определи на участника „Алис Академи“ ЕООД комплексна оценка от 75 

точки.

2. „Арием-99“ ЕООД
Комисията констатира, че са налице 2 отделни запечатани плика -  „А“ и „Б“. 

Комисията разгледа представените документи в плик „А“ и установи, че участникът е 

представил всички изискуеми документи, отговарящи по форма и съдържание на 

изискванията на възложителя и на чл. 10 от Правилата за ДОД.

Комисията констатира, че „Арием-99“ ЕООД отговаря на изискването на чл. 4 от 

Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските 

детски градини на територията на Столична община, както и на обявата на 
възложителя.

Участникът се допуска до разглеждане и оценка на офертата му, представена в 

плик „Б“. При разглеждане на документите в плик „Б“, комисията установи, че същите 

съдържат необходимите за участие в конкурса документи и отговарят на условията, 
посочени в обявлението.

Кандидатът е с изрядни документи, предлага един преподавател е доказана 

магистърска степен на квалификацията му и с доказана допълнителна професионална 

такава по определената ДОД, с доказан относим професионален опит, както и подробна 

програма съобразена с възрастта. Предвидено е и ресурсно материално-техническо 

обезпечаване. Не е посочено категоричен ангажимент за осигуряване на учебни 

помагала за съответната възраст за сметка на кандидата. Предвидена е и социална 

отговорност при осъществяване на дейността по всички приложими критерии.
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Въз основа на горните мотиви, Комисията определи за участника следните точки

по всеки от показателите:

По чл. 11, ал. 1 от 
Правилата:
Степен на 
квалификация на 
преподавателите в 
определената ДОД

По чл. 11, ал. 2 
от Правилата: 
Професионален 
опит на
преподавателите

По чл. 11, ал. 3 
от Правилата: 
Ресурсно 
обезпечаване 
на ДОД

По чл. 11, ал. 4 
от Правилата: 
Цена на ДОД

По чл. 11, ал. 5 
от Правилата: 
Социална 
отговорност

25 10 15 9 15

Подписаха се всички документи, представени от кандидата, от двама от 
членовете на комисията.

След извършен сбор на точките, дадени по отделните показатели за оценка, 

комисията определи на участника „Арием-99“ ЕООД комплексна оценка от 74 точки.

След направени разисквания Комисията единодушно РЕШИ и класира 

кандидатите за изпълнител на допълнителна образователна дейност по английски език 
в ДГ № 51 „Щурче” както следва:

1 място със 75 точки: „Алис Академи“ ЕООД

2 място със 74 точки: „Арием-99“ ЕООД

Комисията предлага да бъде сключен договор за предоставяне на допълнителна 

образователна дейност английски език с представители на класирания на първо място 
кандидат за срок от три учебни години.

След отваряне на всички подадени оферти, разглеждането им и класирането на 

изпълнители на допълнителни образователни дейности бе изчерпан дневния ред на 
заседанието на Комисията.

Настоящият протокол се състави и подписа от членовете на Комисията, както 
следва:

Комисия: У

1. Вера Колева -  Председател на РН към ДГ № 51 „Щурче” ... . . / / .

2. Христина Габровска -  Председател на Обществения/с^вет ... . ̂  £ &........

3. Полина Михова -  член на Обществения съвет ......... «у-.у............Q

4. Анжела Лозанова — представител на район „Илинден .......J _.. . s  у  .

5. Мариана Кирилова -  старши учител в ДГ № 51 „Щурче” . ТЩ
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