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Вх. № 2924 / 31.07.2020 г. 

ПРОТОКОЛ 

за разглеждане на постъпили оферти за осъществяване на допълнителна образователна 

дейност „ЛОГОПЕД“ в ДГ № 37 „Вълшебство“ гр. София   

 

Днес, 24.07.2020 г. на основание Заповед № 889/ 13.07.2020 г. на Директора на ДГ 

№ 37 „Вълшебство“,  комисия в състав: 

1.М. П.-заместник-директор в ДГ № 37 „Вълшебство“ 

2.Р. З. – ЗАС в ДГ № 37 „Вълшебство“ 

и с участието на: 

3.М. М.- началник отдел ОСДКСЛ, представител на СО район Витоша 

4.А. А. – председател на Обществения съвет 

5.А. С. – представител на родителите в ДГ № 37 „Вълшебство“ 

определена със Заповед № 889/ 13.07.2020 г. на Директора на Детска градина № 37 

„Вълшебство”, р-н „Витоша“, на основание чл. 16 във вр. с чл. 12 от Правила за 

осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на 

територията на Столична община (приети от СОС с Решение № 135 по Протокол № 30 от 

6.04.2017 г., в сила от 6.04.2017 г., изм. и доп. - Решение № 795 по Протокол № 45 от 

21.12.2017 г., изм. и доп.  – Решение №166 по Протокол № 13 от 14.05.2020 г.) („Правилата“), 

състави настоящия Протокол за своята работа по разглеждане и оценка на подадени 

документи за обявен конкурс по документи за провеждане на допълнителни образователни 

дейности в Детска градина № 37 „Вълшебство”, 

със задача: на 24.07.2020 г. в 10.30 ч. да разгледа и оцени предложенията, постъпили в 

посочения срок за участие за избор на изпълнител на допълнителна образователна дейност 

„Логопед“ в ДГ № 37 „Вълшебство“. 

Комисията започна своята работа на 24.07.2020 г. в 10.30 часа във вътрешния двор 

пред музикалния салон на Детска градина № 37 „Вълшебство” при спазване на всички 

противоепидемиологични мерки. Съгласно цитираната по-горе заповед Председател на 

комисията е М. П. – заместник директор УД. 

Председателят откри заседанието на комисията и констатира, че комисията е в пълен 

състав. Констатирано бе, че на заседанието не присъства представител на кандидата в 

конкурса. Председателят направи процедурно предложение, за протоколист да бъде избран 

Р. З. Предложението бе прието единодушно от всички членове на комисията.  

Председателят запозна членовете на комисията със: 
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- Заповед № 889 от 13.07.2020 г. на Директора на Детска градина № 37 „Вълшебство” 

за назначаване на комисията;  

- Обява за конкурс по документи с изх. номер 434/ 06.07.2020 г. („Обявата“) и 

- Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности в 

общинските детски градини на територията на Столична община. 

След покана в залата влезе Р. К. – технически секретар, която предостави на 

Председателя приемно – предавателен протокол с постъпилите в деловодството на Детска 

градина № 37 „Вълшебство” предложения от фирмите участници 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, наименование на кандидата, както следва: 

„САНЕЯ“ ЕООД с Вх. №2883/ 21.07.2020 г., час на постъпване 11:50 ч.   

За участие в открития подбор до крайния срок посочен в обявлението, а именно 13.00 

часа на 23.07.2020 г. в деловодството на детското заведение са постъпили оферти от: 

„САНЕЯ“ ЕООД с Вх. №2883/ 21.07.2020 г., час на постъпване 11:50 ч.   

Констатирано бе, че е налице едно предложение, което е запечатано в бял 

непрозрачен плик и подадено в срок. На основание чл. 12, ал. 4 Конкурсът се провежда и 

при постъпила една оферта. След подписване на приемо-предавателен протокол за 

предоставения плик и напускане на залата от Р. К. - технически секретар, Председателят 

пристъпи към отваряне на плика. Комисията установи, че са налични плик А и плик Б 

/Оферта/. Двама от членовете на комисията подписаха всяка страница на документите. 

Работата на комисията протече в закрито заседание.  

Предложението е постъпило на 21.07.2020 г. в 11,50 ч. с Вх. № 2883.   След отваряне 

на белия плик се констатира наличието на два плика – Плик „А“ и Плик „Б“ – съгласно 

изискванията на Правилата и Обявата.  

Комисията пристъпи към отваряне на плик А и констатира, че предложението е 

подадено от „САНЕЯ“ ЕООД, представлявано от С. Я. С. Комисията констатира наличието 

на следните документи  съгласно чл. 10, ал. 1 до ал. 7 фирмата е предоставила документите 

за допустимост за участие в конкурса, както следва: 

10.1. Списък на документите 

10.2. Заявление за участие/вписва се адрес, седалище на кандидата, тел. за контакт и 

ел. адрес. 

10.3. Копие на документа за регистрация  или ЕИК, когато участникът е  юридическо 

лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице-копие на документ за самоличност. 

Когато не е посочен ЕИК комисията прави справка за актуално състояние на кандидата. 

Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за 

регистрация и заверено копие от устава/ устройствен правилник/ на дружеството, в 

случаите, когато участникът не е вписан в регистъра на юридически лица с нестопанска цел. 

10.4.Декларация на основание чл. 220, ал.1 от ЗПУО , че педагогическият специалист 

не е извършвал срещу заплащане обучение или подкрепа през предходната учебна година 

http://www.dg37sofia.com/
mailto:dg37sofia@abv.bg


Д Е Т С К А    Г Р А Д И Н А   №37 “ВЪЛШЕБСТВО” 

РАЙОН „ВИТОША” - СТОЛИЧНА ОБЩИНА   
гр. София, кв. Павлово, ул. .”Белмекен“ № 1, тел.:+3592 8554119, www.dg37sofia.com,  e-mail:: dg37sofia@abv.bg,  БУЛСТАТ 000666319 

по смисъла на чл. 178, ал. 1, т.2 – 7 и 14 и чл. 187, ал.1, т.2 и 4 на деца, с които работи в 

детската градина, ако това заплащане е от името и за сметка на децата, включително със 

средства на настоятелството. Декларацията се изготвя и попълва от  съответния 

педагогически специалист. 

10.5. Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател 

10.6. Референции от институции и организации за дейността на кандидата за 

определената ДОД до 5 бр. Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми. 

10.7. Проект на договор- Приложение 1/ попълва се наименование, ЕИК, седалище 

и адрес на управление на кандидата.  

Всеки един от документите след представянето му бе подписван от двама членове 

на комисията. 

 Съгласно критериите за оценка на офертата, съгласно чл. 10, ал. 8 и чл. 11 от 

Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските 

детски градини на територията на Столична община в плик Б, фирмата е поставила списък 

на преподавателите, които ще извършват ДОД логопед и документи удостоверяващи 

професионалната квалификация, педагогическа правоспособност на преподавателите за 

определената ДОД и професионалния опит. Програма за обучение на децата и 

индивидуална цена за обучение за един учебен час според възрастта на детето. 

Чл. 11, ал. 1. Представените документи са на един преподавател притежаващ 

диплома за висше образование степен магистър със специалност кореспондираща със 

съответната ДОД. Предоставени са документи удостоверяващи наличие на допълнителна 

професионална квалификация в областта на определената ДОД. По този критерии 

комисията гласува общо 25 точки. 

Чл. 11, ал. 2. За доказване на професионалния опит на кандидата е предоставено 

копие от трудова книжка, което удостоверява професионалния опит на преподавателя, 

който е над 3 години. Комисията гласува 25 т. 

            Чл. 11, ал. 3 за ресурсно обезпечаване на определената ДОД, което е за сметка на 

кандидата, участникът не е изброил учебни помагала за съответната възраст. Комисията 

гласува 0 т.  Не се предоставя материално - техническо обезпечаване на обучението, което 

е за сметка на кандидата. Комисията гласува 0 т. Общ брой точки 0. 

            Чл. 11, ал. 4 Цената на обучение е обобщена за всички възрастови групи за едно 

посещение и съгласно условията на правилата фирмата получава 10 т. 

 Чл. 11, ал. 5 за социална отговорност деца, ползващи безплатно обучение 

кандидатът получава 7 т. 

Общият брой точки определен от комисията е 67 точки. 

Въз основа на оценката на кандидата по посочените критерии Комисията предлага на 

Директора на ДГ № 37 „Вълшебство“,  „САНЕЯ“ ЕООД да осъществява  ДОД „Логопед“.  

След приключване на своята работа членовете на комисията подписаха протокола. 
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член на комисията представител     подпис 

М. А. П. зам. директор ДГ № 37 „Вълшебство“            п 

 Р .С. З. ЗАС                  ДГ № 37 „Вълшебство“            п 

М.М. началник отдел ОСДКСЛ, представител 

на СО район Витоша 

           п 

А. К. С. представител на родителите в ДГ № 37 

„Вълшебство“ 

            п 

А.А. Председател на Обществения съвет в 

ДГ № 37 „Вълшебство“ 

            п 
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