
Вх. № 2371/31.05.2018 г. 

Протокол

На  основание  чл.  19  от  Наредба  №  5  на  МОН  за  предучилищно  образование  и  Правилата  за
осъществяване на ДОД в общинските детски градини на територията на СО, приети с Решение № 135 на СОС
по Протокол № 30/06.04.2017 г., Решение № 795/21.12.2017 г. на СОС за тяхното изменение и допълнение,
след  проучване  писмените  желания  от  страна  на  родителите  по  групи,  на  21.05.2018  г.  в  ДГ  №  37
„Вълшебство“  се  проведе  конкурс  по  документи  за  избор  на  изпълнители  на  следните  допълнителни
образователни дейности извън държавните образователни стандарти: Футбол и Вокална група. Със заповед №
456/17.05.2018 г. на директора на ДГ № 37 „Вълшебство“  е определена комисия в състав: А. К. – Гл. експерт в
отдел ОСДКСЛ на район „Витоша“,  А. С. – Председател на Сдружение „Родителско настоятелство на 37 – МО
ОДЗ“,  Е. М. – Председател на Обществения съвет към ДГ № 37 „Вълшебство“,  М. П. – заместник-директор
УД, Н. П.– старши учител. 

Комисията заседава на 21.05.2018 г. от 13:00 часа в музикалния салон на ДГ № 37 „Вълшебство“. Р. З.  -
ЗАС в ДГ № 37 „Вълшебство“ предаде на членовете на комисията за провеждане на конкурс за избор на фирми
за  извършване  ДОД  запечатан  кашон  с  5  запечатани  плика  с  документи  за  участие  в  процедурата.  При
отварянето на пликовете с подадените документи присъства представител на фирма ДФК „Том и Джери“ – г-н
М. Й., участник в конкурса.

1. Първо бяха разгледани документи  с  Вх. №2035/17.05.2018 г.  на фирма ДФК „Том и Джери“. Г-н  М. Й.
предяви иск да подписва  всяка страница на документите на кандидатстващите фирми за ДОД футбол. Според
регламента двама членове на комисията подписват всяка страница на подадените документи в плик А и плик
Б:  г-жа  А. К. – представител на районната администрация и  М. П. – заместник – директор УД подписаха
документите, както и г-н  М. Й. от страна на фирмата - кандидат. 

2. Отворени бяха пликове А и Б на втората фирма – кандидат с Вх. № 2040/19.04.2018г., ДЮФК „Национал“.
Документите  от  двата  плика  на  всяка  страница  бяха  подписани  от  Н.  П. –  старши  учител  в  ДГ  №  37 
„Вълшебство“,  А. С. -  Председател на Сдружение „Родителско настоятелство на 37 – МО ОДЗ“ и г- н М. Й.
представител на фирма ДФК „Том и Джери“.                  

3. Отворени  бяха  плик  А  и  плик  Б  на  третата  фирма  –  кандидат  с  Вх.  №  2039/19.04.2018г.,  Сдружение
„Олимпиада  Спорт  Клуб“.  Документите  от  двата  плика  на  всяка  страница  бяха  подписани  от  Е.  М. –
Председател на Обществения съвет, М. П.– заместник – директор УД и от г-н М. Й.



4. Отворени бяха плик А и плик Б на четвъртата фирма с Вх.  №  2035/18.04.2017  г.,  «Даймънт Войсис» ЕООД,
кандидатстваща  за  ДОД  «Вокална  група».   Подписани  бяха документите  на  всяка  страница  от  двама
представители на комисията – М. П. – зам. директор УД и Н. П. – старши учител. 

5. Отворени бяха плик А и плик Б на четвъртата фирма с Вх. №2072/19.04.2018 г., „Ринго“ ООД. При отваряне на
плик А се констатира, че в него няма документи, в плик Б е налична само програма. Според чл. 15, ал. 1.20 от
Изменените Правила за осъществяване на ДОД в Общинските детски градини на територията на СО, комисията
не допуска до участие в конкурса кандидат, който не е представил всички документи в чл. 10, от ал. 1 до ал. 7
включително. Липсваха други документи и комисията взе становище да не допусне фирма „Ринго“ ООД  до
участие в конкурса.  

Комисията предложи на директора на ДГ № 37 „Вълшебство“ следното класиране за ДОД футбол и 
ДОД Вокална група, получено на база критерии за оценка: 

1. ДОД футбол в ДГ № 37 „Вълшебство“ да се осъществява от фирма ДЮФК „Национал“. Общият брой
точки са 82,67.  ДОД вокална група в ДГ № 37 „Вълшебство“ да се осъществява от фирма  «Даймънт
Войсис ЕООД». Общият сбор точки е 87.

Комисията предложи на директора на ДГ № 37 „Вълшебство“ следното класиране за ДОД футбол, получено 
на база критерии за оценка: 

1. ДЮФК „Национал“ –                                  82,67 т.
2. Сдружение „Олимпиада Спорт Клуб“ -    80,00  т.
3. ДФК „Том и Джери“  -                                79,33 т.     

За ДОД Вокална група:
1. «Даймънт Войсис» ЕООД-                           87 т.  
2. «Ринго» ООД         - не се допуска до участие

Конкурсна комисия :

1. Гл..експерт“ОСДКСЛ” -                                 П
                                                                     /А. К./

2. Зам. директор УД на ДГ № 37                       П
                                                                                       /М. П./



3. Предст. на Обществения съвет                             П
                                                                                    /Е. М./

4. Предст. Родителско настоятелство                     П
                                                                                                /А. С./

5. Старши учител от ДГ№ 37                                П
                                                                                /Н. П./
                                                                                                                                                          Дата:  31.05.2018г        


