
    Детска градина-158 ”Зора”, 

          район “Илинден“ -  СО, ул.”Билянини извори” № 6 

            тел.02/ 821 91 85; e-mail: dg158@abv.bg 
 

 

 

Вх. №  583/13.08.2020г.       

 

 

 

                                     П  р  о  т  о  к  о  л 
 

 

      На основание - чл. 258, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование във връзка с чл.19 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за 

предучилищното образование и Правила за осъществяване на допълнителни 

образователни дейности /ДОД/ в общинските детски градини на 

територията на Столична община, приети с Решение №135 по Протокол № 

30 от 06.04.2017 г., в сила от 6.04.2017 г., изм. и доп. с Решение № 795 по 

Протокол № 45 от 21.12.2017 г. и Решение №166 по Протокол №13 от 

14.05.2020 г. на Столичен общински съвет, директорът на ДГ № 158 „Зора“ 

обяви конкурс по документи за допълнителни образователни дейности: 

футбол, балет, приложни изкуства и йога. 

 

Със заповед №292/10.08.2020г. на директора на ДГ № 158 „Зора“ е 

определена комисия в състав: 

 

Председател на комисията: 

Марияна Кръстева – старши учител 

 

Членове: 

1.Атлаза Василева- главен експерт „Образование”- СО, р-н „Илинден” 

2. Виолина Илиева - председател на ОС  към ДГ № 158 „Зора”. 

4.Мариана Марковска- старши учител 

5.Антоанета Александрова – старши  учител 

 

mailto:dg158@abv.bg


Комисията заседава на 11.08.2020г. при спазване на мерките за 

дистанция и дезинфекция, заради противоепидемичната обстановка. 

 

Вера Манолова  -ЗАС в ДГ № 158 „Зора“ предаде на членовете на 

комисията за провеждане на конкурс за избор на фирми за извършване 

ДОД затворен кашон със   запечатани пликове с документи за участие в 

процедурата. 

 

Комисията констатира, че са подадени  12  бели плика с оферти от 

кандидати за ДОД. Всички те съдържат - пликове А и Б, според 

изискванията, печат с входящ номер, дата и час. Подадени в срок и  с 

видимо ненарушена цялост. Офертите бяха разделени на групи, както 

следва: – футбол-5; приложни изкуства- 4; йога – 1; балет – 2. 

Разглеждането и оценяването на офертите стана по обявения ред : от  9.00 

до 10.00 часа –футбол; от 10.30-11.30 часа- балет; от 12.30 – 13.30 часа  - 

йога и от 14.00 – 15.00 часа – приложни изкуства.  

 

 От  9.00 – 10.00 ч.  

 

Бяха разгледани  оферти  за ДОД по футбол и допуснати до класиране 

следните кандидати: 

 

1. Вх.№ 544/ 20.07.2020г. – ДФК,,Том и Джери“ 

2. Вх.№ 549/22/07/2020г. – ФК,,Левски Спартак‘‘1962 

3. Вх.№ 555/ 27.07.2020г.- Олимпия Футбол Клуб 

4. Вх.№ 562/ 31.07.2020г.- ФК,,Лъвчета“ 

5. Вх.№ 564/31.07/2020г. - ДЮФК,,Национал“ 

 

 

При отварянето на пликовете с оглед регламента по двама членове на 

комисията подписаха всяка страница на подадените документи в плик А и 

плик  Б. 

 

Всички оферти бяха допуснати за разглеждане. Налични са всички 

посочени в обявата документи. 

 



В плик „А” са поставени документите от раздел І , т. (1) до т. (7) 

включително от посочените в обявата - в плик „Б” с надпис „Оферта” е 

поставена оферта, съгласно изискванията по раздел І, т. (8). 

 

 

 

Класиране на офертите по критерии за оценка : 

 

1. ДФК,,Том и Джери“              -    98.53 точки 

2. ДЮФК,,Национал“               -    96.60 точки 

3. ФК,,Лъвчета“                         -    95.40 точки 

4. Олимпия Футбол Клуб         -    94.87 точки 

5. ФК,,Левски Спартак‘‘1962   -    94.35 точки 

 

 

От  10.30 – 11.30 ч.  

 

Бяха разгледани  оферти за ДОД  за балет  и допуснати до класиране 

следните кандидати: 

 

1.Вх.№ 546/21.07.2020г.  - ,,Класик –М“ ЕООД 

2. Вх.№ 563/31.07/2020г. - ,,Алфа Актив‘‘ ЕООД 

 

Допуснат беше представител на ,,Класик-М“ ЕООД-Катерина 

Георгиева Иванова. Същата присъства само при отварянето на офертата 

на ,,Алфа Актив‘‘ ЕООД. Заедно с двама представители от комисията 

тя подписа всяка страница от офертата съгласно регламента. 

 

Налични са всички посочени в обявата документи. В плик „А” са 

поставени документите от раздел І , т. (1) до т. (7) включително от 

посочените в обявата - в плик „Б” с надпис „Оферта” е поставена оферта, 

съгласно изискванията по раздел І, т. (8) 

 

Класиране на офертите по критерии за оценка : 

 

1. ,,Алфа Актив‘‘ ЕООД      -   100 точки 

2. ,,Класик –М“ ЕООД        -    99.29 точки 

 



От 12.30 -13.30 ч.  

 

Бяха разгледани  оферти за ДОД  за Йога и допуснати до класиране 

следните кандидати: 

 

1. Вх.№ 542/ 27.07.2020г. – СД ,,Том и Джери“ 

 

 

Налични са всички посочени в обявата документи. В плик „А” са 

поставени документите от раздел І , т. (1) до т. (7) включително от 

посочените в обявата - в плик „Б” с надпис „Оферта” е поставена оферта, 

съгласно изискванията по раздел І, т. (8) 

 

Класиране на офертите по критерии за оценка : 

 

1. СД ,,Том и Джери“- 100 точки 

 

От 14.00 – 15.00 ч. 

 

Бяха разгледани  оферти за ДОД  за Приложни изкуства и допуснати до 

класиране следните кандидати: 

 

1. Вх.№ 543/ 20.07.2020г.   – СД ,, Том и Джери‘‘ 

2. Вх.№ 550/ 23.07.2020г.   - ,,Арт палитра“ 

3. Вх.№ 551/ 23.07.2020г.   - ,, Арт студио А-Я“ 

4. Вх.№ 554 / 27.07.2020 г. - ,, Ентъртеймънт“-ЕООД 

 

Допуснат беше представител на СД ,, Том и Джери‘‘- Мартин  

Йорданов Йорданов. Същият  присъства само при отварянето на 

офертата на ,,Арт палитра“; ,, Арт студио А-Я“; и ,, Ентъртеймънт“-

ЕООД. 

  

Заедно с двама представители от комисията той подписа всяка страница от 

офертата съгласно регламента. 

 

Класиране на офертите по критерии за оценка : 

 



1. СД ,, Том и Джери‘‘             - 100 точки 

2. ,,Арт палитра                       - 96.60 точки 

3. ,, Ентъртеймънт“-ЕООД     - 96.60 точки 

     4. ,, Арт студио А-Я“                - 95.66 точки 

 

 

Комисията предлага на директора на ДГ № 158,,Зора“ класирането за ДОД 

Футбол, Балет, Приложни изкуства, Йога, получено на база критерии за 

оценка, съгласно наредбата. 

 

Класиране на ДОД по Футбол : 

 

1. ДФК,,Том и Джери“               -    98.53 точки 

 

Класиране на ДОД по Балет : 

 

1. ,,Алфа Актив‘‘ ЕООД           -   100 точки 

 

Класиране на  ДОД по Приложни изкуства : 

 

1. СД ,, Том и Джери‘‘            - 100 точки 
 

Класиране на  ДОД по Йога : 

 

1.СД ,,Том и Джери“                     - 100 точки 

 

 

Комисията предлага на директора на ДГ№158 ,,Зора”, да бъдат сключени   

договори за извършване на ДОД със следните фирми : 

 

1. Футбол                       -           ДФК,,Том и Джери“               

2. Балет                          -          ,,Алфа Актив‘‘ ЕООД            

3. Приложни изкуства   -           СД ,,Том и Джери“               

4. Йога                            -           СД ,,Том и Джери“              

 

 

 


