
ПРОТОКОЛ № 6 
Днес, 31.03.2022г., комисия в състав: Мария Тодорова – главен учител в ДГ №12 

„Лилия“, Георги Владов – председател на Обществения съвет в ДГ №12 „Лилия“, Тодор 

Събчев – председател на родителското сдружение с нестопанска цел „За нашите деца – с 

обич“, Ани Тодорова – представител на администрацията на район „Студентски“, 

Даниела Първанова – домакин – касиер в ДГ №12 „Лилия“, разгледа подадените 

документи за допълнителни образователни дейности в ДГ №12 „Лилия“ за учебните 

2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 години. – направление „ФУТБОЛ С ЛЕЧЕБНА 

ФИЗКУЛТУРА“. 

На основание Правила за осъществяване на допълнителни образователни 

дейности в общинските детски градини на територията на Столична община, приети с 

Решение №135 по Протокол №30 от 06.04.2017г., изм. и доп. С Решение №795 по 

Протокол №45 от 21.12.2017г., изм. и доп. С Решение №166 по Протокол №13 от 

14.05.2020г., конкурсът се провежда по документи. За улеснение на Протокола - Правила 

за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски 

градини на територията на Столична община за краткост е записано като ПРАВИЛА 

(ПРАВИЛАТА). 

Комисията, в присъствието на горепосочените представители, констатира 

наличие на 3 плика като върху всеки от тях има поставен печат с входящ номер, дата и 

час на постъпване. 

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете съобразно реда на тяхното 

постъпване, както и към проверка на описа на поставените в плик А и плик Б документи, 

без да се запознава с тяхното съдържание, като същите бяха подписани на всяка страница 

от трима члена на комисията. 

Комисията констатира 3 подадени оферти от: 

1. Сдружение „Футболна Академия Маринов“; 

2. УФК „Ботев – 57 СУ“; 

3. ФК „Тигрите“ 

 При отваряне на плик А и плик Б, комисията установи наличието по 

представените по опис документи на кандидатите (Таблица №1). 

След анализа на съдържащите се в плик А документи на заявилите участие 

кандидати, комисията единодушно реши: 

Допуска до участие в конкурса следните кандидати, чиито документи, намиращи 

се в плик Б – оферта, следва да бъдат оценени съгласно разпоредбата на чл.11 от 

Правилата, както следва: 

1. Сдружение „Футболна Академия Маринов“; 

2. УФК „Ботев – 57 СУ“; 

3. ФК „Тигрите“ 



Комисията пристъпи към анализ и оценка на представените в плик Б  документи 

(Таблица 2). 

 ФК „Тигрите“ получава най-голям брой точки по всички критерии според 

Правилата на база на представените документи, отговарящи на всички изисквания – 

97,14т. 

 Фирма УФК „Ботев – 57 СУ“ получава по-малък брой точки по критериите, 

съгласно Правилата. По-малкият брой точки е по следните критерии – 76т.: 

- Липсва квалификация за лечебна физкултура; 

- Недостатъчен брой точки за „Социална отговорност“ 

Сдружение „Футболна Академия Маринов“ получава най-малък брой точки по 

критериите, съгласно Правилата. По-малкият брой точки е по следните критерии – 

31,25т.: 

- Цена на ДОД за едно дете; 

- Степен на квалификация на преподавателите; 

- Липса на професионален опит; 

- Недостатъчен брой точки за „Социална отговорност“ 

 

Комисията взе решение и класира на първо място ФК „Тигрите“  с 97,14 точки.  

УФК „Ботев – 57 СУ“  се класира  на второ място с 76 точки. 

Сдружение „Футболна Академия Маринов се класира на трето място с 31,25 точки. 

Към протокола са приложени Таблица №1 и Таблица №2, на чиито данни е основано 

решението. 

Комисията предлага на директора на ДГ №12 „Лилия“ да сключи договор с 

класиралата се на първо място фирма за три учебни години, считано от 2022/2023 г., а 

именно: 

ФК „Тигрите“    

 

КОНКУРСНА КОМИСИЯ: 

1. Мария Тодорова – главен учител в ДГ №12 „Лилия“ 

2. Георги Владов – председател на Обществения съвет в ДГ №12 „Лилия“ 

3. Тодор Събчев – председател на родителското сдружение с нестопанска цел „За 

нашите деца – с обич“ 

4. Ани Тодорова – представител на администрацията на район „Студентски“ 

5. Даниела Първанова – домакин – касиер в ДГ №12 „Лилия“ 

 

 

31.03.2022г. 

гр. София 



 


