Вх. №15/29.09.2020г.
ПРОТОКОЛ
За разглеждане на постъпили оферти за осъществяване на допълнителна
образователна дейност „ПРИЛОЖНИ ДЕЙНОСТИ“ в ДГ №35“Щастливо
детство“ гр. София за учебните 2020/2021 г., 2021/2022 г., 2022/2023 г.

Днес 28.09.2020 год. на основание Заповед № 32/23.09.2020г. на Директора на ДГ
№ 35 „Щастливо детство", и във връзка с Правилата на Столичен общински съвет за
осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини
на територията на Столична община (Правилата) се събра Комисия в състав:
1. В.И. старши учител в ДГ № 35;
2. Л.П. старши учител в ДГ № 35;

И е участието на:
3. В.С.
отдел
„Образование,
социални
дейности, култура, спорт" на район „Люлин“;
4. Г.С. - председател на Обществения съвет в ДГ №35
5. Н.И. - представител на родителите
със задача: на 28.09.2020 год. в 11.00 ч. да разгледа и оцени предложенията,
постъпили в посочения срок за участие в конкурса за избор на изпълнител за
допълнителна образователна дейност „Приложни изкуства" в ДГ № 35 „Щастливо
детство".
I. С приемо-предавателен протокол с изходящ № 9/28.09.2020г. П.Асенова в
качеството си на директор предаде на комисията подадените документи от участниците
в конкурса по реда на постъпването им и в съответствие с входящ номер от дневника за
входяща кореспонденция с посочени дата, месец, година и час, наименованието на
кандидата, както следва:
1. Сдружение„ТОМ И ДЖЕРИ" вх. № 06/23.09.2020г. час на постъпване 11.00 часа;
2. Иван Кънчев Иванов, ателие „Цветни изненади" вх. №11 от 24.09.2020г час на
постъпване 15.14ч.часа
Преди да започне работа. Комисията установи следното:
За участие в открития подбор до крайния срок посочен в обявлението, а именно 15.
00 ч. на 25.09.2020 год. в канцеларията на детското заведение са постъпили оферти
от:
1. Сдружение „ТОМ И ДЖЕРИ“
2. Иван Кънчев Иванов, ателие „Цветни изненади"
Пликовете на кандидатите са подадени в срок. в цялост и запечатани.
Комисията пристъпи към отваряне на пликовете по реда на тяхното постъпване.
Комисията установи, че всички кандидати имат налични пликове А и пликове Б
/Оферта/.Двама от членовете на комисията подписаха всяка страница на

документите. Присъства представител на Сдружение „Том и Джери“- Асен
Балабанов, който подписа документите на Иван Кънчев Иванов.
Работата на комисията протече в закрито заседание.
II. При разглеждането на офертите на всеки един от кандидатите. Комисията
констатира следното:

1. СДРУЖЕНИЕ „ТОМ И ДЖЕРИ“:
Комисията констатира, че кандидатът е представил документи по чл. 10. ал. 1 - 7
от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските
детски градини на територията на Столична община, поради което го допуска до участие
в конкурса.
Съгласно критериите за оценка на офертата по чл. 10, ал. 8 и чл. 11 от Правилата
в плик Б кандидатът е поставил списък на преподавателите, който ще извършва ДОД
„Приложни изкуства“ . Представени са документи за един преподавател. Въз основа на
предоставените документи, комисията признава педагогическата правоспособност на
преподавателя и гласува общо 10 точки. Предоставени са удостоверения за след
дипломни квалификации, поради което комисията определи 15точки. Предоставено е
копие от трудова книжка, която удостоверява наличие на професионален опит над 3
години и комисията гласува 25 точки. Участникът е предоставил информация за учебни
помагала за съответната възраст и материално-техническо обезпечение на обучението,
за което комисията му гласува общо 25 точки. Посочени са различни цени за различните
възрастови групи. Според условията на Правилата комисията гласува 9.67 точки. За
социална отговорност кандидатът получава 15 точки, тъй като е изпълнил изискванията
по чл. 11, ал. 5 от Правилата.
Общият брой точки определен от комисията е 96.70 точки.

2 ИВАН КЪНЧЕВ ИВАНОВ, АТЕЛИЕ „ЦВЕТНИ ИЗНЕНАДИ“
Съгласно критериите за оценка на офертата по чл. 10, ал. 8 и чл. 11 от Правилата
в плик Б кандидатът е посочил списък на преподавателите, които ще извършват ДОД
„Приложни дейности“ и документите удостоверяващи професионалната квалификация,
педагогическа правоспособност на преподавателя за определената ДОД и
професионалния опит. Представени са документи за един преподавател. Въз основа на
предоставените документи, по критерий„Степен на квалификация на преподавателите“
за предложения от участника педагогически специалист, са представени диплома за
виеше образование , степен магистър по специалността; документи, удостоверяващи
придобита образователна и научна степен „Доктор” по изкуствознание и изобразителни
изкуства“ кандидатът получава 25 т. Предоставено е копие от трудова книжка, която
удостоверява наличие на професионален опит над 3 години и комисията гласува 25
точки. Участникът е предложил за своя сметка, учебни помагала и материалнотехническо обезпечаване на обучението. Участникът получава 25 т. Посочени са
различни цени за различните възрастови групи. Според условията на Правилата

комисията гласува 10 точки. За социална отговорност кандидатът получава 15 точки, тъй
като е изпълнил изискванията по чл. 11. ал. 5 от Правилата.
Общият брой точки определен от комисията е 100 точки.
III. Въз основа на оценката , комисията класира участника, както следва:
Първо място - предложение с вх. №.№11 от 24.09.2020г от участника Иван
Кънчев Иванов с оценка от 100 т. ;
Второ място - предложение с вх. № 06/23.09.2020г. от участника Сдружение ..Том
и Джери" с оценка от 96.70 т.
IV. С оглед извършените оценка и класиране, комисията реши:
ПРЕДЛАГА на директора на Детска градина N° 35 „Щастливо детство", град София да
бъде сключен договор за осъществяване на допълнителна образователна дейност „Приложни
изкуства" с класирания на първо място участник.
Комисията приключи своята работа. Протоколът и цялата налична документация да се
предадат на директора на Детска градина N° 35 „Щастливо детство", град София.
След приключване на своята работа членовете на Комисията подписаха
протокола.
Председател: В.И. старши учител в ДГ № 35;
Членове: Л.П. старши учител в ДГ № 35;
В.С. - отдел ,.Образование, социални дейности, култура, спорт" на район „Люлин“;
Г.С. - председател на Обществения съвет в ДГ №35
Н.И. - представител на родителите

Приложение:
Сравнителни таблици по чл. 10 от ал. 1 до ал. 7 и чл. 11 от Правилата на Столичен
общински съвет за осъществяване на допълнителни образователни дейности в
общинските детски градини на територията на Столична община.

