
 1 

 

   ДЕТСКА ГРАДИНА 129 ”ПРИКАЗЕН  

                                                                                                  СВЯТ”   
София, район „Триадица”, ул. „Косово поле” 3, тел./факс 02/858 21 83, e-mail  cdg129@abv.bg  

 

ПРОТОКОЛ 

На комисия за провеждане на конкурс за избор на изпълнители за осъществяване на 

допълнителни образователни дейности /ДОД/  

в ДГ № 129 „ПРИКАЗЕН СВЯТ” 

 

 

Днес, 18. 06.2019 г., 09.30 ч. в гр. София и в изпълнение на Заповед № 744-208/20.05.2019 

г. на Директора на ДГ № 129 „Приказен свят” се събра комисия за  провеждане на конкурс 

избор на изпълнители за осъществяване на допълнителни образователни дейности по 

направления: 

  

Английски език 

Немски език 

Модерни танци  

Народни танци 

Шах 

Балет 

Тенис 

Приложни изкуства 

Гимнастика 

Бойни изкуства 

Солове пеене  

 

Комисията е в състав:  

 

1. Петя Милкова – Председател на Настоятелство при ДГ 129 

2. Валентина Иванова Шотова – Представител на Районната администрация 

3. Бетина Арнаудова– преподавател в 129 ДГ  

4. Станислава Вълчева – Представител на Обществен съвет при ДГ 129 

5. Таня Проданова  – преподавател в ДГ 129 „Приказен свят”  

 

За председател на комисията бе избрана г-жа Петя Милкова. 

Комисията е редовна и пристъпи към провеждане на конкурса. 

 

На вниманието на комисията бяха представени: 

1. Всички подадени от родители заявление за избор на допълнителни образователни 

дейности.  

2. Всички постъпили оферти до 16.00 ч. на 10.06.2019 г. в ДГ 129 ”Приказен свят”. 
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Комисията провежда своето заседание при условията на Правила за осъществяване на 

ДОД в общинските детски градини на територията на СО, приети с Решение № 135 по 

Протокол 30/06.04.2017 г. и изменени с Решение № 795 на СОС от 21.12.2017 г., наричани 

по-долу за краткост „Правилата”. 

 

Комисията в открито заседание констатира, че постъпилите оферти са 34 броя, всички 

оферти са запечатани и подредени по поредността им на постъпване с поставен входящ 

номер. 

 

Съгласно Правилата, по които се провежда конкурса, кандидатите следва да 

представят в плик „А” следните документи:  

1. Списък на документите. 

2. Заявление за участие 

3. Заверено от участника копие на документ за регистрация/ЕИК/копие от документ за 

самоличност.Ако не е посочен ЕИК следва да бъдат представени Удостоверение за 

актуално състояние, а за лицата- сдружения с нестопанска цел – Съдебно решение 

за регистрация и копие от Устава на сдружението. 

4. Декларация на основание чл. 220 от Закона за предучилищното и училищното 

образование със съответния текст. Декларацията се изготвя и попълва от кандидата. 

5. Валидно свидетелство за съдимост на всеки от преподавателите. 

6. Референции – до 10 брой /не се прилага за новорегистрирани фирми.  

7. Проект на данни с попълнени данни и положен подпис на кандидата. 

 

Съгласно Правилата, по които се провежда конкурса, кандидатите следва да 

представят в плик „Б” следните документи:  

1. Списък с имената на всички педагогически специалисти които ще осъществяват 

определената ДОД 

      2. Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическа 

правоспособност на преподавателите за определената ДОД 

      3. Програма за обучение на децата за ДОД 

      4. Индивидуална цена за обучение за 1 уч. час според възрастта на детето за 

определената ДОД.  

 

I. Комисията пристъпи към отваряне на пликовете при условията на чл. 12, ал.2 от 

Правилата.  

 

Предложения по поредност на постъпване: 

 

1. НОМЕР 1: ОФЕРТА С ВХ. № 563/27.05.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Солово пеене от:  

„ПИАНО КЛУБ” ООД, представлявано от Екатерина Димитрова Серкеджиева. 

 

Всички приложени документи в плик „А” и плик „Б” бяха подписани от двама членове на 

комисията.  

Не присъства представител на кандидата.  

 

2. НОМЕР 2: ОФЕРТА С ВХ. № 573/30.05.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Приложни изкуства от:  

ЕТ „ЕДЮКЕЙШЪН СЕНТЪР”, представлявано от Луси Атанасова Илиева  
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Всички приложени документи в плик „А” и плик „Б” бяха подписани от двама членове на 

комисията . 

Не присъства представител на кандидата.  

 

3. НОМЕР 3: ОФЕРТА С ВХ. № 574/30.05.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Английски език от:  

ЕТ „ЕДЮКЕЙШЪН СЕНТЪР”, представлявано от Луси Атанасова Илиева  

 

Всички приложени документи в плик „А” и плик „Б” бяха подписани от двама членове на 

комисията . 

Не присъства представител на кандидата.  

 

4. НОМЕР 4: ОФЕРТА С ВХ. № 575/30.05.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Народни танци от:  

ЕТ „ЕДЮКЕЙШЪН СЕНТЪР”, представлявано от Луси Атанасова Илиева  

 

Всички приложени документи в плик „А” и плик „Б” бяха подписани от двама членове на 

комисията . 

Не присъства представител на кандидата.  

 

5. НОМЕР 5: ОФЕРТА С ВХ. № 576/30.05.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Модерни танци от:  

ЕТ „ЕДЮКЕЙШЪН СЕНТЪР”, представлявано от Луси Атанасова Илиева  

 

Всички приложени документи в плик „А” и плик „Б” бяха подписани от двама членове на 

комисията . 

Не присъства представител на кандидата.  

 

6. НОМЕР 6: ОФЕРТА С ВХ. № 577/30.05.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Немски език от:  

ЕТ „ЕДЮКЕЙШЪН СЕНТЪР”, представлявано от Луси Атанасова Илиева  

 

Всички приложени документи в плик „А” и плик „Б” бяха подписани от двама членове на 

комисията . 

Не присъства представител на кандидата.  

 

7. НОМЕР 7: ОФЕРТА С ВХ. № 579/30.05.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Балет от:  

„КЛАСИК-М” ЕООД, представлявано от Мария Стоянова. 

  

Присъства представител на кандидата-Катерина Иванова, която представя пълномощно.  

Всички приложени документи в плик „А” и плик „Б” бяха подписани от двама членове на 

комисията, както и от представителя на кандидата.  

 

8. НОМЕР 8: ОФЕРТА С ВХ. № 580/30.05.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Приложни изкуства от:  

„ВАЯ –АРТ ЦЕНТЪР” ООД, представлявано от Виолета Иванова Бакшева. 

  

Всички приложени документи в плик „А” и плик „Б” бяха подписани от двама членове на 

комисията.  
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Не присъства представител на кандидата.  

 

9. НОМЕР 9: ОФЕРТА С ВХ. № 581/30.05.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Народни танци от:  

„В ШОПЛУКЪ”ЕООД, представлявано от Ивайло Недков Георгиев. 

  

Всички приложени документи в плик „А” и плик „Б” бяха подписани от двама членове на 

комисията.  

Не присъства представител на кандидата.  

 

10. НОМЕР 10: ОФЕРТА С ВХ. № 587/31.05.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Модерни танци от:  

Детски спортен клуб „КИДС КЕН ДЕНС” Сдружение, представлявано от Илияна 

Германова. 

  

Всички приложени документи в плик „А” и плик „Б” бяха подписани от двама членове на 

комисията.  

Не присъства представител на кандидата.  

 

11. НОМЕР 11: ОФЕРТА С ВХ. № 588/04.06.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Народни танци от:  

„АЛЕКРИЯ”ООД, представлявано от Кристина Стоянова. 

  

Всички приложени документи в плик „А” и плик „Б” бяха подписани от двама членове на 

комисията.  

Не присъства представител на кандидата.  

 

12. НОМЕР 12: ОФЕРТА С ВХ. № 592/04.06.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Английски език от:  

„АЛИС 8” ЕООД, представлявано от Албена Славеева. 

  

Всички приложени документи в плик „А” и плик „Б” бяха подписани от двама членове на 

комисията.  

Не присъства представител на кандидата.  

 

13. НОМЕР 13: ОФЕРТА С ВХ. № 594/06.06.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Модерни танци от:  

„Сдружение „КСТ Танцувай с мен”, представлявано от Милена Маймарева. 

  

Всички приложени документи в плик „А” и плик „Б” бяха подписани от двама членове на 

комисията.  

Не присъства представител на кандидата.  

 

14. НОМЕР 14: ОФЕРТА С ВХ. № 595/06.06.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Народни танци от:  

Сдружение „КСТ Танцувай с мен”, представлявано от Милена Маймарева. 

  

Всички приложени документи в плик „А” и плик „Б” бяха подписани от двама членове на 

комисията.  

Не присъства представител на кандидата.  
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15. НОМЕР 15: ОФЕРТА С ВХ. № 596/06.06.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Английски език от:  

ЕТ „АЙ ЕНД АЙ-ЕВЕЛИНА ПОРОЛИЕВА”, представлявано от Евелина Поролиева. 

  

Всички приложени документи в плик „А” и плик „Б” бяха подписани от двама членове на 

комисията.  

Не присъства представител на кандидата.  

 

16. НОМЕР 16: ОФЕРТА С ВХ. № 597/06.06.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Немски език от:  

ЕТ „АЙ ЕНД АЙ-ЕВЕЛИНА ПОРОЛИЕВА”, представлявано от Евелина Поролиева. 

  

Всички приложени документи в плик „А” и плик „Б” бяха подписани от двама членове на 

комисията.  

Не присъства представител на кандидата.  

 

17. НОМЕР 17: ОФЕРТА С ВХ. № 598/07.06.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Английски език от:  

„ЦЕБО-99” ООД, представлявано от Маргарита Христова.  

  

Всички приложени документи в плик „А” и плик „Б” бяха подписани от двама членове на 

комисията.  

Не присъства представител на кандидата.  

 

18. НОМЕР 18: ОФЕРТА С ВХ. № 600/07.06.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Тенис от: 

 

Сдружение  „ИНА СПОРТ”, представлявано от Ина Милева-Амиоркова.  

  

Всички приложени документи в плик „А” и плик „Б” бяха подписани от двама членове на 

комисията.  

Не присъства представител на кандидата.  

 

19. НОМЕР 19: ОФЕРТА С ВХ. № 602/07.06.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Приложни изкуства от:  

„ЕВРО БИЗНЕС КОНСУЛТ” ООД. Не е посочено лицето, което представлява и е 

положило подпис на заявлението за участие. 

 

Всички приложени документи в плик „А” и плик „Б” бяха подписани от двама членове на 

комисията.  

Не присъства представител на кандидата.  

 

20. НОМЕР 20: ОФЕРТА С ВХ. № 617/10.06.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Английски език от:  

„АРИЕМ 99” ЕООД, представлявано от Ангелина Цветкова  

 

Всички приложени документи в плик „А” и плик „Б” бяха подписани от двама членове на 

комисията.  

Не присъства представител на кандидата.  



 6 

 

21. НОМЕР 21: ОФЕРТА С ВХ. № 618/10.06.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Английски език от:  

„АВИДА - ИБ” ЕООД, представлявано от Ива Балабанова –Ганчева  

 

Всички приложени документи в плик „А” и плик „Б” бяха подписани от двама членове на 

комисията.  

Не присъства представител на кандидата.  

 

22. НОМЕР 22: ОФЕРТА С ВХ. № 619/10.06.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Английски език от:  

„РИНГО 2005” ЕООД, представлявано от Асен Манолов  

 

Всички приложени документи в плик „А” и плик „Б” бяха подписани от двама членове на 

комисията.  

Не присъства представител на кандидата.  

 

23. НОМЕР 23: ОФЕРТА С ВХ. № 620/10.06.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Народни танци от:  

Сдружение „ЕМОУШЪН ДЕНСИНГ СКУУЛ”, представлявано от Любомил Андреев 

Филипов  

 

Всички приложени документи в плик „А” и плик „Б” бяха подписани от двама членове на 

комисията.  

Не присъства представител на кандидата.  

 

24. НОМЕР 24: ОФЕРТА С ВХ. № 621/10.06.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Модерни танци от:  

Сдружение „ЕМОУШЪН ДЕНСИНГ СКУУЛ”, представлявано от Любомил Андреев 

Филипов  

 

Всички приложени документи в плик „А” и плик „Б” бяха подписани от двама членове на 

комисията.  

Не присъства представител на кандидата.  

 

25. НОМЕР 25: ОФЕРТА С ВХ. № 624/10.06.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Бойни изкуства от:  

Сдружение „СПОРТЕН КЛУБ ВИВА”, представлявано от д-р Венцислав Гаврилов  

 

Всички приложени документи в плик „А” и плик „Б” бяха подписани от двама членове на 

комисията.  

Не присъства представител на кандидата.  

 

26. НОМЕР 26: ОФЕРТА С ВХ. № 625/10.06.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Народни танци от:  

Сдружение „ТОМ И ДЖЕРИ”, представлявано от Мартин Йорданов  

 

Всички приложени документи в плик „А” и плик „Б” бяха подписани от двама членове на 

комисията.  

Не присъства представител на кандидата.  
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27. НОМЕР 27: ОФЕРТА С ВХ. № 626/10.06.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Приложни изкуства от:  

СД „Том и Джери”, представлявано от Мартин Йорданов Йорданов. 

 

Всички приложени документи в плик „А” и плик „Б” бяха подписани от двама членове на 

комисията.  

Не присъства представител на кандидата.  

 

28. НОМЕР 28: ОФЕРТА С ВХ. № 627/10.06.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Балет от:  

Сдружение „ Детски спортен клуб Пумпал”, представлявано от Жасмина Стефанова 

Стоянова. 

 

Всички приложени документи в плик „А” и плик „Б” бяха подписани от двама членове на 

комисията.  

Не присъства представител на кандидата.  

 

29. НОМЕР 29: ОФЕРТА С ВХ. № 628/10.06.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Модерни танци от:  

Сдружение „ Детски спортен клуб Пумпал”, представлявано от Жасмина Стефанова 

Стоянова. 

 

Всички приложени документи в плик „А” и плик „Б” бяха подписани от двама членове на 

комисията.  

Не присъства представител на кандидата.  

 

30. НОМЕР 30: ОФЕРТА С ВХ. № 629/10.06.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Гимнастика от:  

Сдружение „ Детски спортен клуб Пумпал”, представлявано от Жасмина Стефанова 

Стоянова. 

 

Всички приложени документи в плик „А” и плик „Б” бяха подписани от двама членове на 

комисията.  

Не присъства представител на кандидата.  

 

31. НОМЕР 31: ОФЕРТА С ВХ. № 630/10.06.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Народни танци от:  

Сдружение „ Детски спортен клуб Пумпал”, представлявано от Жасмина Стефанова 

Стоянова. 

 

Всички приложени документи в плик „А” и плик „Б” бяха подписани от двама членове на 

комисията.  

Не присъства представител на кандидата.  

 

32. НОМЕР 32: ОФЕРТА С ВХ. № 631/10.06.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Гимнастика от:  

„Клуб Талант спорт стил” ЕООД, представлявано от Станка Пеневска  
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Присъства представител на кандидата в лицето на управляващия дружеството г-жа Станка 

Пеневска.  

Всички приложени документи в плик „А” и плик „Б” бяха подписани от двама членове на 

комисията, както и от представляващия кандидата.  

 

33. НОМЕР 33: ОФЕРТА С ВХ. № 632/10.06.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Гимнастика от:  

Сдружение „Олимпиада спорт клуб”, представлявано от Петър Иванов. 

  

Всички приложени документи в плик „А” и плик „Б” бяха подписани от двама членове на 

комисията, както и от представляващия кандидата.  

Не присъства представител на кандидата. 

 

34. НОМЕР 34: ОФЕРТА С ВХ. № 633/10.06.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Шахмат от:  

„Шахматен клуб НСА”, представлявано от гл.ас. Радослав Атанасов. 

  

Всички приложени документи в плик „А” и плик „Б” бяха подписани от двама членове на 

комисията, както и от представляващия кандидата.  

Не присъства представител на кандидата. 

 

II. Комисията пристъпи към проверка на редовността на представените в плик „А” 

документи към офертите на кандидатите по реда на тяхното завеждане. 

 

1. НОМЕР 1: ОФЕРТА С ВХ. № 563/27.05.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Солово пеене от:  

„ПИАНО КЛУБ” ООД, представлявано от Екатерина Димитрова Серкеджиева. 

 

2.1. Представени са:  

- Заявление за участие, подписано от Екатерина Семерджиева. 

-  Списък на документите 

- Удостоверение за актуално състояние от 08.04.2019 г., от което е видно, че 

представляващи дружеството са Екатерина Семерджиева и Лазар Лазаров –заедно и 

поотделно. УАС съдържа данни за ЕИК. 

- Проект на договор с попълнени данни на кандидата и подпис. 

- Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от ЗПУО –Декларацията е изготвена и 

подписана от кандидата. 

- Свидетелство за съдимост на педагогически специалист Екатерина Семерджиева  . 

- Препоръки и референции. 

 

2.2. Комисията не констатира нередовност на приложените в плик „А” документи, 

поради което допуска кандидата да участие в конкурса. 

 

Редовни документи. 

Допуснат до участие. 

 

 

2. НОМЕР 2: ОФЕРТА С ВХ. № 573/30.05.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Приложни изкуства от:  

ЕТ „ЕДЮКЕЙШЪН СЕНТЪР”, представлявано от Луси Атанасова Илиева  
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2.1. Представени са:  

- Заявление за участие, подписано от Луси Атанавоса Илиева като „завеждащ отдел 

образование към „Едюкейшън Сентър”. 

Комисията извърши проверка в ТР и регистър на ЮЛНЦ по данните на 

представеното удостоверение за актуално състояние. Констатира се, че търговец с 

ЕИК 202494225 не съществува. Беше направена и проверка по името на фирмата, 

вписано в представеното удостоверение, както и по имената на заявителя Луси 

Атанасова Илиева, при които не се откри съвпадение с регистрирана фирма с 

посочените данни.  

Комисията констатира, че за участие в конкурса са представени НЕИСТИНСКИ 

документи. При преглед и на останалите документи, комисията констатира, че е 

налице съмнение относно тяхната достоверност – с просто око е видно, че е 

допълнителна поставяна дата, представените референции имат нечетливи подписи 

и в тях не фигурира името на фирмата, което не е стандартната форма за издаването 

им. 

 

 Липсва легитимен участник в конкурса. 

 Поради посоченото по-горе, комисията не коментира и разглежда останалите 

документи, приложени в офертата. 

 

Въз основа на изложеното по-горе, както и на основание чл. 15 от Плавилата, 

Комисията не допуска до участие в конкурса офертата на ЕТ „ЕДЮКЕЙШЪН СЕНТЪР”.  

 

Неистински документи. 

Недопуснат до участие. 

 

3. НОМЕР 3: ОФЕРТА С ВХ. № 574/30.05.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Английски език от:  

ЕТ „ЕДЮКЕЙШЪН СЕНТЪР”, представлявано от Луси Атанасова Илиева  

 

Представени са:  

- Заявление за участие, подписано от Луси Атанавоса Илиева като „завеждащ отдел 

образование към „Едюкейшън Сентър”. 

Комисията извърши проверка в ТР и регистър на ЮЛНЦ по данните на 

представеното удостоверение за актуално състояние. Констатира се, че търговец с 

ЕИК 202494225 не съществува. Беше направена и проверка по името на фирмата, 

вписано в представеното удостоверение, както и по имената на заявителя Луси 

Атанасова Илиева, при които не се откри съвпадение с регистрирана фирма с 

посочените данни.  

Комисията констатира, че за участие в конкурса са представени НЕИСТИНСКИ 

документи. При преглед и на останалите документи, комисията констатира, че е 

налице съмнение относно тяхната достоверност – с просто око е видно, че е 

допълнителна поставяна дата, представените референции имат нечетливи подписи 

и в тях не фигурира името на фирмата, което не е стандартната форма за издаването 

им. 

 

 Липсва легитимен участник в конкурса. 

 Поради посоченото по-горе, комисията не коментира и разглежда останалите 

документи, приложени в офертата. 
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Въз основа на изложеното по-горе, както и на основание чл. 15 от Плавилата, 

Комисията не допуска до участие в конкурса офертата на ЕТ „ЕДЮКЕЙШЪН СЕНТЪР”.  

 

Неистински документи. 

Недопуснат до участие. 

 

4. НОМЕР 4: ОФЕРТА С ВХ. № 575/30.05.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Народни танци от:  

ЕТ „ЕДЮКЕЙШЪН СЕНТЪР”, представлявано от Луси Атанасова Илиева  

 

Представени са:  

- Заявление за участие, подписано от Луси Атанасова  Илиева като „завеждащ отдел 

образование към „Едюкейшън Сентър”. 

Комисията извърши проверка в ТР и регистър на ЮЛНЦ по данните на 

представеното удостоверение за актуално състояние. Констатира се, че търговец с 

ЕИК 202494225 не съществува. Беше направена и проверка по името на фирмата, 

вписано в представеното удостоверение, както и по имената на заявителя Луси 

Атанасова Илиева, при които не се откри съвпадение с регистрирана фирма с 

посочените данни.  

Комисията констатира, че за участие в конкурса са представени НЕИСТИНСКИ 

документи. При преглед и на останалите документи, комисията констатира, че е 

налице съмнение относно тяхната достоверност – с просто око е видно, че е 

допълнителна поставяна дата, представените референции имат нечетливи подписи 

и в тях не фигурира името на фирмата, което не е стандартната форма за издаването 

им. 

 

 Липсва легитимен участник в конкурса. 

 Поради посоченото по-горе, комисията не коментира и разглежда останалите 

документи, приложени в офертата. 

 

Въз основа на изложеното по-горе, както и на основание чл. 15 от Плавилата, 

Комисията не допуска до участие в конкурса офертата на ЕТ „ЕДЮКЕЙШЪН СЕНТЪР”.  

 

Неистински документи. 

Недопуснат до участие. 

 

5. НОМЕР 5: ОФЕРТА С ВХ. № 576/30.05.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Модерни танци от:  

ЕТ „ЕДЮКЕЙШЪН СЕНТЪР”, представлявано от Луси Атанасова Илиева  

 

Представени са:  

- Заявление за участие, подписано от Луси Атанасова  Илиева като „завеждащ отдел 

образование към „Едюкейшън Сентър”. 

Комисията извърши проверка в ТР и регистър на ЮЛНЦ по данните на 

представеното удостоверение за актуално състояние. Констатира се, че търговец с 

ЕИК 202494225 не съществува. Беше направена и проверка по името на фирмата, 

вписано в представеното удостоверение, както и по имената на заявителя Луси 

Атанасова Илиева, при които не се откри съвпадение с регистрирана фирма с 

посочените данни.  
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Комисията констатира, че за участие в конкурса са представени НЕИСТИНСКИ 

документи. При преглед и на останалите документи, комисията констатира, че е 

налице съмнение относно тяхната достоверност – с просто око е видно, че е 

допълнителна поставяна дата, представените референции имат нечетливи подписи 

и в тях не фигурира името на фирмата, което не е стандартната форма за издаването 

им. 

 

 Липсва легитимен участник в конкурса. 

 Поради посоченото по-горе, комисията не коментира и разглежда останалите 

документи, приложени в офертата. 

 

Въз основа на изложеното по-горе, както и на основание чл. 15 от Плавилата, 

Комисията не допуска до участие в конкурса офертата на ЕТ „ЕДЮКЕЙШЪН СЕНТЪР”.  

 

Неистински документи. 

Недопуснат до участие. 

 

 

6. НОМЕР 6: ОФЕРТА С ВХ. № 577/30.05.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Немски език от:  

ЕТ „ЕДЮКЕЙШЪН СЕНТЪР”, представлявано от Луси Атанасова Илиева  

 

1.1. Представени са:  

- Заявление за участие, подписано от Луси Атанавоса Илиева като „завеждащ отдел 

образование към „Едюкейшън Сентър”. 

Комисията извърши проверка в ТР и регистър на ЮЛНЦ по данните на 

представеното удостоверение за актуално състояние. Констатира се, че търговец с 

ЕИК 202494225 не съществува. Беше направена и проверка по името на фирмата, 

вписано в представеното удостоверение, както и по имената на заявителя Луси 

Атанасова Илиева, при които не се откри съвпадение с регистрирана фирма с 

посочените данни.  

Комисията констатира, че за участие в конкурса са представени НЕИСТИНСКИ 

документи. При преглед и на останалите документи, комисията констатира, че е 

налице съмнение относно тяхната достоверност – с просто око е видно, че е 

допълнителна поставяна дата, представените референции имат нечетливи подписи 

и в тях не фигурира името на фирмата, което не е стандартната форма за издаването 

им. 

 

 Липсва легитимен участник в конкурса. 

 Поради посоченото по-горе, комисията не коментира и разглежда останалите 

документи, приложени в офертата. 

 

Въз основа на изложеното по-горе, както и на основание чл. 15 от Плавилата, 

Комисията не допуска до участие в конкурса офертата на ЕТ „ЕДЮКЕЙШЪН СЕНТЪР”.  

 

Неистински документи. 

Недопуснат до участие. 

 

7. НОМЕР 7: ОФЕРТА С ВХ. № 579/30.05.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Балет от:  
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„КЛАСИК-М” ЕООД, представлявано от Мария Стоянова. 

 

2.1. Представени са:  

- Заявление за участие, подписано от Мария Стоянова. 

-  Списък на документите 

- Проект на договор с попълнени данни на кандидата и подпис. 

- Декларация иоснование чл. 220, ал. 1 от ЗПУО – 2 бр.. Декларациии са попълнени и 

подписани от кандидата. 

- Свидетелство за съдимост на трима педагогически специалисти  

- Препоръки и референции. 

- Карта за регистрация по Булстат 

 

2.2. Комисията констатира нередовност на приложените в плик „А” документи, а 

именно: 

 

Липсва документ за ЕИК. 

 

В списъка на документи е описано, че се представя Заверено копие от ЕИК по чл. 23 от 

Закона за търговския регистър. Такъв документ обаче не е приложен. 

Данни за ЕИК не се съдържат нито в представеното заявление, нито в попълнения проект 

на договор, където фирмата е описана с номер на фирмено дело и Булстат.  

При липса на посочен ЕИК, кандидата е длъжен да представи удостоверение за актуално 

състояние съгласно чл. 10, ал. 3 от Правилата. 

Не е представено удостоверение за актуално състояние. 

 

Нередовни документи. 

Не се допуска до участие. 

 

8. НОМЕР 8: ОФЕРТА С ВХ. № 580/30.05.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Приложни изкуства от:  

 „ВАЯ –АРТ ЦЕНТЪР” ООД, представлявано от Виолета Иванова Бакшева. 

 

2.1. Представени са:  

- Заявление за участие, подписано от Виолета Бакшева. 

-  Списък на документите 

- Удостоверение за актуално състояние от 15.05.2019 г., от което е видно, че 

представляващи дружеството са Виолета Бакшева и Ангел Бакшев –заедно и 

поотделно. УАС съдържа данни за ЕИК. 

- Проект на договор с попълнени данни на кандидата и подпис. 

- Декларации на основание чл. 220, ал. 1 от ЗПУО – 2 бр.. Декларациии са попълнени 

и подписани от кандидата. 

- Декларации на основание чл. 220, ал. 1 от ЗПУО – 2 бр., попълнени и подписани от 

самите педагогически специалисти, които ще осществяват услугата. 

- Свидетелство за съдимост на двамата педагогически специалисти – 2 бр.. 

- Препоръки и референции. 

 

2.2. Комисията не констатира нередовност на приложените в плик „А” документи, 

поради което допуска кандидата да участие в конкурса. 

 

Редовни документи. 



 13 

Допуснат до участие. 

 

9. НОМЕР 9: ОФЕРТА С ВХ. № 581/30.05.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Народни танци от:  

„В ШОПЛУКЪ”ЕООД, представлявано от Ивайло Недков Георгиев. 

  

9.1. Представени са:  

- Заявление за участие, подписано от Ивайло Недков. 

-  Списък на документите 

- Удостоверение за актуално състояние от 14.05.2019 г. 

- Проект на договор с попълнени данни на кандидата и подпис. 

- Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от ЗПУО – 1 бр. Декларацията е от името на 

Ивайло Георгиев като физическо лице, а не като представляващ фирмата. В същата 

се декларират данни за лицето Ивайло Георгиев, а не за предложените 

педагогически специалисти. 

- Свидетелство за съдимост на педагогически специалисти – 3 бр. 

- Препоръки и референции. 

 

9.2. Комисията констатира нередовност на приложените в плик „А” документи, а 

именно: 

 

Съгласно чл. 10, ал. 4 от Правилата, кандидата следва да представи декларация от името 

на кандидата, в която да се декларират данни за предложените педагогически специалсти. 

 

Представената декларация не отговаря на изискванията на сочената разпоредба. 

 

Нередовни документи. 

Не се допуска до участие. 

 

10. НОМЕР 10: ОФЕРТА С ВХ. № 587/31.05.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Модерни танци от:  

Детски спортен клуб „КИДС КЕН ДЕНС” Сдружение, представлявано от Илияна 

Германова. 

 

10.1. Представени са:  

- Заявление за участие, подписано от Жасмина Стоянова. 

- Удостоверение за актуално състояние от 20.05.2019 г., от което са видни данни за 

ЕИК  

- Проект на договор с попълнени данни на кандидата и подпис. 

- Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от ЗПУО – 1 бр. Декларацията е попълнена и 

подписана от кандидата. 

- Свидетелство за съдимост на педагогически специалист Илияна Германова   

- Препоръки и референции. 

 

10.2. Комисията констатира нередовност на приложените в плик „А” документи, а 

именно: 

 

А/ Липсва списък на документите и списък на преподавателите  

Б/ Съгласно чл. 4 от Правилата, право да предоставят спортни услуги имат само 

лицензираните спортни организации и членуващите в тях спортни клубове. 
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Кандидатът не представя документ, който да удостоверява изпълнение на посоченото 

условия. 

 

Комисията пристъпи към извършване на проверка в публичния регистър при 

Министерство на младежта и спорта относно наличие на данни за вписване на клуба в 

нарочния регистър. При направената проверка не беше констатирано вписване на 

кандидата в нарочния регистър. 

 

Нередовни документи. 

Не се допуска до участие. 

 

11. НОМЕР 11: ОФЕРТА С ВХ. № 588/04.06.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Народни танци от:  

„АЛЕКРИЯ”ООД, представлявано от Кристина Стоянова. 

 

11.1. Представени са:  

- Заявление за участие, подписано от Кристина Стоянова. 

-  Списък на документите 

- Данни за ЕИК  

- Проект на договор с попълнени данни на кандидата и подпис. 

- Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от ЗПУО – 1 бр. Декларацията е попълнена и 

подписана от кандидата. 

- Свидетелство за съдимост на педагогически специалисти  

- Препоръки и референции. Същите са предоставени на Клуб „От извора”, а не на 

фирма „Алекрия” 

Дори и в предложената оферта е от „Клуб по български народни танци ОТ 

ИЗВОРА” и фирма „Алекрия” ЕООД. 

Видно е, че съществува връзка между двата субекта, но съгласно Правилата, 

референциите следва да бъдат дадени за кандидата, който в случая съгласно 

направеното заявление, подписано от Кристина Стоянова е за фирма „Алекрия”  

 

11.2. Комисията констатира нередовност на приложените в плик „А” документи, а 

именно: 

 

Не са представени референции за кандидата „АЛЕКРИЯ” ЕООД. 

 

Нередовни документи. 

Не се допуска до участие. 

 

12. НОМЕР 12:ОФЕРТА С ВХ. № 592/04.06.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Английски език от:  

„АЛИС 8” ЕООД, представлявано от Албена Славеева. 

 

12.1. Представени са:  

- Заявление за участие, подписано от Албена Славеева. 

-  Списък на документите 

- Удостоверение за актуално състояние от 19.03.2019 г., от което са видни данни за 

ЕИК, както и че представляващ дружеството е Албена Славеева. 

- Проект на договор с попълнени данни на кандидата и подпис. 
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- Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от ЗПУО –Декларацията е изготвена и 

подписани от педагогическия специалист Мила Стоянова. 

- Свидетелство за съдимост на педагогически специалист – 1 бр. 

- Препоръки и референции. 

 

12.2. Комисията констатира нередовност на приложените в плик „А” документи, а именно: 

Декларацията по чл. 220, ал. 1 от ЗПУО не е изготвена и подписана от  кандидата, каквито 

са изискванията на чл. 10, ал. 4 от Правилата, въведени и в обявата на провеждане на 

конкурса.  

 

Нередовни документи. 

Не се допуска до участие. 

 

13. НОМЕР 13: ОФЕРТА С ВХ. № 594/06.06.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Модерни танци от:  

Сдружение „КСТ Танцувай с мен”, представлявано от Милена Маймарева. 

 

13.1. Представени са:  

- Заявление за участие, подписано от Милена Маймарева. 

-  Списък на документите 

- Решение за регистрация по ф.д. № 2160/2007 г. 

- Удостоверение за актуално състояние от 28.02.2019 г. от СГС, от което е видно, че 

представляващ сдружението е Милена Маймарева. 

- Карта за регистрация по Булстат. 

- Устав на сдружението. 

- Удостоверение от Министерства на правосъдието за вписване в регистър. 

- Удостоверение от ММС за вписване в националния регистър на лицензираните 

спортни организации като член на „Българска федерация по спортни танци” 

- Проект на договор с попълнени данни на кандидата и подпис. 

- Декларации на основание чл. 220, ал. 1 от ЗПУО –Декларацията е изготвена и 

подписани от кандидата. 

- Свидетелство за съдимост на педагогически специалист – 1 бр. 

- Препоръки и референции. 

 

13.2. Комисията не констатира нередовност на приложените в плик „А” документи, 

поради което допуска кандидата да участие в конкурса. 

 

Редовни документи. 

Допуснат до участие. 

 

14. НОМЕР 14: ОФЕРТА С ВХ. № 595/06.06.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Народни танци от:  

Сдружение „КСТ Танцувай с мен”, представлявано от Милена Маймарева. 

 

14.1. Представени са:  

- Заявление за участие, подписано от Милена Маймарева. 

-  Списък на документите 

- Решение за регистрация по ф.д. № 2160/2007 г. 

- Удостоверение за актуално състояние от 28.02.2019 г. от СГС, от което е видно, че 

представляващ сдружението е Милена Маймарева. 
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- Карта за регистрация по Булстат. 

- Устав на сдружението. 

- Удостоверение от Министерства на правосъдието за вписване в регистър. 

- Удостоверение от ММС за вписване в националния регистър на лицензираните 

спортни организации като член на „Българска федерация по спортни танци” 

- Проект на договор с попълнени данни на кандидата и подпис. 

- Декларации на основание чл. 220, ал. 1 от ЗПУО –Декларацията е изготвена и 

подписани от кандидата. 

- Свидетелство за съдимост на педагогически специалист – 1 бр. 

- Препоръки и референции. 

 

14.2. Комисията не констатира нередовност на приложените в плик „А” документи, 

поради което допуска кандидата да участие в конкурса. 

 

Редовни документи. 

Допуснат до участие. 

 

15. НОМЕР 15: ОФЕРТА С ВХ. № 596/06.06.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Английски език от:  

ЕТ „АЙ ЕНД АЙ-ЕВЕЛИНА ПОРОЛИЕВА”, представлявано от Евелина Поролиева. 

  

15.1. Представени са:  

- Заявление за участие, подписано от Евелина Поролиева. 

-  Списък на документите 

- Удостоверение за актуално състояние от 28.03.2019 г., от което е видно, че 

представляващ дружеството е Евелина Поролиева. УАС съдържа данни за ЕИК. 

- Проект на договор с попълнени данни на кандидата и подпис. 

- Декларации на основание чл. 220, ал. 1 от ЗПУО –Декларацията е изготвена и 

подписани от кандидата. 

- Свидетелство за съдимост на педагогически специалист – 1 бр. 

- Препоръки и референции. 

 

15.2. Комисията не констатира нередовност на приложените в плик „А” документи, 

поради което допуска кандидата да участие в конкурса. 

 

Редовни документи. 

Допуснат до участие. 

 

16. НОМЕР 16: ОФЕРТА С ВХ. № 597/06.06.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Немски език от:  

ЕТ „АЙ ЕНД АЙ-ЕВЕЛИНА ПОРОЛИЕВА”, представлявано от Евелина Поролиева. 

 

16.1. Представени са:  

- Заявление за участие, подписано от Евелина Поролиева. 

-  Списък на документите 

- Удостоверение за актуално състояние от 28.03.2019 г., от което е видно, че 

представляващ дружеството е Евелина Поролиева. УАС съдържа данни за ЕИК. 

- Проект на договор с попълнени данни на кандидата и подпис. 

- Декларации на основание чл. 220, ал. 1 от ЗПУО –Декларацията е изготвена и 

подписани от кандидата. 
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- Свидетелство за съдимост на педагогически специалист – 1 бр. 

- Препоръки и референции. 

 

16.2. Комисията не констатира нередовност на приложените в плик „А” документи, 

поради което допуска кандидата да участие в конкурса. 

 

Редовни документи. 

Допуснат до участие. 

 

17. НОМЕР 17: ОФЕРТА С ВХ. № 598/07.06.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Английски език от: „ЦЕБО-99” ООД, 

представлявано от Маргарита Христова.  

 

17.1. Представени са:  

- Заявление за участие, подписано от Маргарита Христова. 

-  Списък на документите 

- Извлечение от ТР с данни за ЕИК, от което е видно, че представляващ дружеството 

е Маргарита Христова. 

- Проект на договор с попълнени данни на кандидата и подпис. 

- Декларации на основание чл. 220, ал. 1 от ЗПУО –Декларацията е изготвена и 

подписани от кандидата. 

- Свидетелство за съдимост на педагогически специалисти – 3 бр. 

- Списък на педагогически специалисти 

- Препоръки и референции. 

 

17.2. Комисията не констатира нередовност на приложените в плик „А” документи, 

поради което допуска кандидата да участие в конкурса. 

 

Редовни документи. 

Допуснат до участие. 

 

18. НОМЕР 18: ОФЕРТА С ВХ. № 600/07.06.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Тенис от: 

Сдружение  „ИНА СПОРТ”, представлявано от Ина Милева-Амиоркова.  

 

18.1. Представени са:  

- Заявление за участие, подписано от Ина Милева – Амиоркова. 

-  Списък на документите 

- Удостоверение за актуално състояние от 04.06.2019 г., издадено от СГС 

- Решение № 1 от 29.10.2015 г. на СГС за регистрация  

- Устав на сдружението  

- Проект на договор с попълнени данни на кандидата и подпис. 

- Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от ЗПУО – 1 бр. Декларацията е попълнена и 

подписана от кандидата. 

- Свидетелство за съдимост на педагогически специалист Ина Милева –Амиоркова 

/посочена в нарочен списък/.  

- Препоръки и референции. 

- Удостоверение изх. № 6600/15.03.2016 г., от което е видно, че сдружението е 

вписано в националния регистър на лицензираните спортни клубове към ММС. 
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Комисията извърши проверка в националния регистър, която установи, че сдружението 

е вписано в нарочния регистър и може да предоставя спортни услуги. 

 

18.2. Комисията не констатира нередовност на приложените в плик „А” документи, 

поради което допуска кандидата да участие в конкурса. 

 

Редовни документи. 

Допуснат до участие. 

 

19. НОМЕР 19: ОФЕРТА С ВХ. № 602/07.06.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Приложни изкуства от:  

„ЕВРО БИЗНЕС КОНСУЛТ” ООД. Не е посочено лицето, което представлява и е 

положило подпис на заявлението за участие. 

 

19.1. Представени са:  

- Заявление за участие без посочено лице, което е положило подпис. 

-  Списък на документите 

- Лист с изписано ЕИК 111589145. Беше извършена проверка в ТРРЮЛНЦ, при 

която беше установено, че посоченото ЕИК е на фирма „ЕВРО БИЗНЕС 

КОНСУЛТ” ООД с представляващ Георги Бояджиев. 

-  Проект на договор с попълнени данни на кандидата и подпис. 

- Декларации на основание чл. 220, ал. 1 от ЗПУО. Декларацията е попълнена от 

Анна Борисова Иванова. 

- Свидетелство за съдимост на Анна Иванова /посочена като педагогически 

специалист в нарочен списък/ 

- Препоръка. 

 

19.2. Комисията констатира нередовност на приложените в плик „А” документи, поради 

което не допуска кандидата да участие в конкурса, а именно:  

 

Декларацията по чл. 220, ал. 1 от ЗПУО не е изготвена и подписана от кандидата, респ. 

представляващия го Георги Бояджиев, с което е нарушено изискване на чл. 10, ал. 4 от 

ПОДОДОДГТСО. 

 

Нередовни документи. 

Не се допуска до участие. 

 

20. НОМЕР 20: ОФЕРТА С ВХ. № 617/10.06.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Английски език от:  

„АРИЕМ 99” ЕООД, представлявано от Ангелина Цветкова  

 

20.1. Представени са:  

- Заявление за участие, подписано от Ангелина Цветкова  

-  Списък на документите 

- Удостоверение за актуално състояние от 22.02.2019 г., от което са видни данни за 

ЕИК, както и че представляващ дружеството е Ангелина Цветкова  

- Проект на договор с попълнени данни на кандидата и подпис. 

- Декларации на основание чл. 220, ал. 1 от ЗПУО. Декларацията е подписана от 

Ангелина Цветкова. 
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- Свидетелство за съдимост на Мила Якимова /посочена като педагогически 

специалист в нарочен списък/ 

- Препоръка. 

 

20.2. Комисията не констатира нередовност на приложените в плик „А” документи, поради 

което допуска кандидата да участие в конкурса. 

 

Редовни документи. 

Допуснат до участие. 

 

21. НОМЕР 21: ОФЕРТА С ВХ. № 618/10.06.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Английски език от:  

„АВИДА - ИБ” ЕООД, представлявано от Ива Балабанова –Ганчева  

 

21.1. Представени са:  

- Заявление за участие, подписано от Ива Балабанова – Ганчева  

-  Списък на документите 

- Удостоверение за актуално състояние от 01.04.2019 г., от което са видни данни за 

ЕИК, както и че представляващ дружеството е Ива Балабанова – Ганчева. 

-  Проект на договор с попълнени данни на кандидата и подпис. 

- Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от ЗПУО. Декларацията е подписана от Ива 

Балабанова . 

- Свидетелство за съдимост на Татяна Цочева /посочена като педагогически 

специалист в нарочен списък/ 

- Препоръки. 

 

21.2. Комисията не констатира нередовност на приложените в плик „А” документи, поради 

което допуска кандидата да участие в конкурса. 

 

Редовни документи. 

Допуснат до участие. 

 

22. НОМЕР 22: ОФЕРТА С ВХ. № 619/10.06.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Английски език от:  

„РИНГО 2005” ЕООД, представлявано от Асен Манолов  

 

22.1. Представени са:  

- Заявление за участие, подписано от Асен Манолов  

-  Списък на документите 

- Удостоверение за актуално състояние от 02.04.2019 г., от което са видни данни за 

ЕИК, както и че представляващ дружеството е Асен Манолов. 

-  Проект на договор с попълнени данни на кандидата и подпис. 

- Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от ЗПУО. Декларацията е подписана от Петя 

Васкова – преподавател и приподписана от Асен Манолов като управител. 

- Свидетелство за съдимост на Петя Христова /посочена като педагогически 

специалист в нарочен списък/ 

- Препоръки. 

 

22.2. Комисията не констатира нередовност на приложените в плик „А” документи, поради 

което допуска кандидата да участие в конкурса. 
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Редовни документи. 

Допуснат до участие. 

 

23. НОМЕР 23: ОФЕРТА С ВХ. № 620/10.06.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Народни танци от:  

Сдружение „ЕМОУШЪН ДЕНСИНГ СКУУЛ”, представлявано от Любомил Андреев 

Филипов  

 

23.1. Представени са:  

- Заявление за участие, подписано от Любомил Филипов. 

-  Списък на документите 

- Решение № 1 от 16.07.2014 г. на СГС за регистрация  

- Устав на сдружението  

- Проект на договор с попълнени данни на кандидата и подпис. 

- Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от ЗПУО – 1 бр. Декларацията е попълнена и 

подписана от Любомил Филипов като учител по танци, а не от името на кандидата 

Сдружение „Емушън денсинг скуул”. 

- Свидетелство за съдимост на педагогически специалист. 

- Препоръки и референции. 

 

23.2. Комисията констатира нередовност на приложените в плик „А” документи, а 

именно: 

Съгласно чл. 10, ал. 4 от Правилата, кандидата следва да представи декларация, изготвена 

и подписана от него. 

В конкретния случай, изисканата декларация е изготвена от името на физическото лице 

Любомил Филипов като учител по танци. 

 

Нередовни документи. 

Не се допуска до участие. 

 

24. НОМЕР 24: ОФЕРТА С ВХ. № 621/10.06.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Модерни танци от:  

Сдружение „ЕМОУШЪН ДЕНСИНГ СКУУЛ”, представлявано от Любомил Андреев 

Филипов  

 

24.1. Представени са:  

- Заявление за участие, подписано от Любомил Филипов. 

-  Списък на документите 

- Решение № 1 от 16.07.2014 г. на СГС за регистрация  

- Устав на сдружението  

- Проект на договор с попълнени данни на кандидата и подпис. 

- Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от ЗПУО – 1 бр. Декларацията е попълнена и 

подписана от кандидата. 

- Свидетелство за съдимост на педагогически специалист. 

- Препоръки и референции. 

 

24.2. Комисията констатира нередовност на приложените в плик „А” документи, а 

именно: 
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Съгласно чл. 4 от Правилата, право да предоставят спортни услуги имат само 

лицензираните спортни организации и членуващите в тях спортни клубове. 

Кандидатът не представя документ, който да удостоверява изпълнение на посоченото 

условия. 

 

Комисията пристъпи към извършване на проверка в публичния регистър при 

Министерство на младежта и спорта относно наличие на данни за вписване на клуба в 

нарочния регистър. При направената проверка не беше констатирано вписване на 

кандидата в нарочния регистър. 

 

Нередовни документи. 

Не се допуска до участие. 

 

25. НОМЕР 25: ОФЕРТА С ВХ. № 624/10.06.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Бойни изкуства от:  

Сдружение „СПОРТЕН КЛУБ ВИВА”, представлявано от д-р Венцислав Гаврилов  

 

25.1. Представени са:  

- Заявление за участие, подписано от Венцислав Гаврилов. 

-  Списък на документите 

- Извлечение от ТР, съдържащо данни за ЕИК, от което е видно, че сдружението се 

представлява от Аделина Гаврилова. 

- Нотариално заверено пълномощно от Аделина Гаврилова за Венцислав Гаврилов. 

- Решение № 1 от 31.07.2015 г. на СГС за регистрация  

- Устав на сдружението  

- Проект на договор с попълнени данни на кандидата и подпис. 

- Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от ЗПУО – 1 бр. Декларацията е попълнена и 

подписана от кандидата. 

- Свидетелство за съдимост на педагогически специалист Радослав Пенов /посочен в 

нарочен списък/.  

- Препоръки и референции. 

- Удостоверение изх. № 6603/15.03.2016 г., от което е видно, че сдружението е 

вписано в националния регистър на лицензираните спортни клубове към ММС. 

 

Комисията извърши проверка в националния регистър, която установи, че сдружението 

е вписано в нарочния регистър и може да предоставя спортни услуги. 

 

25.2. Комисията не констатира нередовност на приложените в плик „А” документи, 

поради което допуска кандидата да участие в конкурса. 

 

Редовни документи. 

Допуснат до участие. 

 

26. НОМЕР 26: ОФЕРТА С ВХ. № 625/10.06.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Народни танци от:  

Сдружение „ТОМ И ДЖЕРИ”, представлявано от Мартин Йорданов  

 

Заявление за участие, подписано от Мартин Йорданов. 

-  Списък на документите 
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- Удостоверение за актуално състояние от 07.03.2019 г., от което е видно, че 

представляващ сдружението е Мартин Йорданов. УАС съдържа данни за ЕИК. 

- Решение № 4 от 27.08.2012 г. на СГС за вписване на промени  

- Устав на сдружението  

- Проект на договор с попълнени данни на кандидата и подпис. 

- Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от ЗПУО – 1 бр. Декларацията е попълнена и 

подписана от кандидата. 

- Свидетелство за съдимост на педагогически специалист Светлана Тодорова 

/посочена в нарочен списък/.  

- Препоръки и референции. 

- Удостоверение № 5578/29.12.2012 г. от Министерство на младежта и спорта. 

 

Комисията извърши проверка в нарочния регистър при ММС относно вписване на 

сдружението в регистъра на лицензираните спортни клубове и установи, че кандидата не е 

вписан в нарочния регистър При извършената справка в ММС се установи, че 

сдружението е било вписано в регистъра, но заличено от същия поради изключването му 

като член на „Българска Асоциация Спорт за всички”, т.е. към настоящия момент 

сдружението не може да предоставя спортни услуги. 

Комисията обаче приема, че Народните танци са вид изкуство и същите не попадат в 

категорията Спорт и кандидата не следва да е лицензиран за предоставяне на спортни 

услуги.  

 

26.2. Комисията не констатира нередовност на приложените в плик „А” документи, 

поради което допуска кандидата да участие в конкурса. 

 

Редовни документи. 

Допуснат до участие. 

 

27. НОМЕР 27: ОФЕРТА С ВХ. № 626/10.06.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Приложни изкуства  от:  

СД „Том и Джери”, представлявано от Мартин Йорданов Йорданов. 

  

27.1. Представени са:  

- Заявление за участие, подписано от Мартин Йорданов. 

-  Списък на документите 

- Удостоверение за актуално състояние от 07.03.2019 г., от което е видно, че 

представляващ сдружението е Мартин Йорданов. УАС съдържа данни за ЕИК. 

- Решение № 4 от 27.08.2012 г. на СГС за вписване на промени  

- Устав на сдружението  

- Проект на договор с попълнени данни на кандидата и подпис. 

- Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от ЗПУО – 1 бр. Декларацията е попълнена и 

подписана от кандидата. 

- Свидетелство за съдимост на педагогически специалист Светлана Тодорова 

/посочена в нарочен списък/.  

- Препоръки и референции. 

 

27.2. Комисията не констатира нередовност на приложените в плик „А” документи, 

поради което допуска кандидата да участие в конкурса. 

 

Редовни документи. 
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Допуснат до участие. 

 

28. НОМЕР 28: ОФЕРТА С ВХ. № 627/10.06.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Балет от:  

Сдружение „ Детски спортен клуб Пумпал”, представлявано от Жасмина Стефанова 

Стоянова. 

 

28.1. Представени са:  

- Заявление за участие, подписано от Жасмина Стоянова. 

-  Списък на документите 

- Удостоверение за регистрация по Булстат 

- Решение № 1 от 20.09.2010 г. на СГС за регистрация  

- Устав на сдружението  

- Проект на договор с попълнени данни на кандидата и подпис. 

- Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от ЗПУО – 1 бр. Декларацията е попълнена и 

подписана от кандидата. 

- Свидетелство за съдимост на педагогически специалисти Жасмина Стоянова, 

Мария Пирова и Силвия Чоланова /посочена в нарочен списък/.  

- Препоръки и референции. 

 

28.2. Комисията не констатира нередовност на приложените в плик „А” документи, 

поради което допуска кандидата да участие в конкурса. 

 

Редовни документи. 

Допуснат до участие. 

 

29. НОМЕР 29: ОФЕРТА С ВХ. № 628/10.06.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Модерни танци от:  

Сдружение „ Детски спортен клуб Пумпал”, представлявано от Жасмина Стефанова 

Стоянова. 

 

29.1. Представени са:  

- Заявление за участие, подписано от Жасмина Стоянова. 

-  Списък на документите 

- Удостоверение за регистрация по Булстат 

- Решение № 1 от 20.09.2010 г. на СГС за регистрация  

- Устав на сдружението  

- Проект на договор с попълнени данни на кандидата и подпис. 

- Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от ЗПУО – 1 бр. Декларацията е попълнена и 

подписана от кандидата. 

- Свидетелство за съдимост на педагогически специалисти Жасмина Стоянова, 

Мария Пирова. 

-  Препоръки и референции. 

 

29.2. Комисията констатира нередовност на приложените в плик „А” документи, а 

именно: 

Съгласно чл. 4 от Правилата, право да предоставят спортни услуги имат само 

лицензираните спортни организации и членуващите в тях спортни клубове. 

Кандидатът не представя документ, който да удостоверява изпълнение на посоченото 

условия. 
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Комисията пристъпи към извършване на проверка в публичния регистър при 

Министерство на младежта и спорта относно наличие на данни за вписване на клуба в 

нарочния регистър. При направената проверка не беше констатирано вписване на 

кандидата в нарочния регистър. 

 

Нередовни документи. 

Не се допуска до участие. 

 

30. НОМЕР 30: ОФЕРТА С ВХ. № 629/10.06.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Гимнастика от:  

Сдружение „ Детски спортен клуб Пумпал”, представлявано от Жасмина Стефанова 

Стоянова. 

 

30.1. Представени са:  

- Заявление за участие, подписано от Жасмина Стоянова. 

-  Списък на документите 

- Удостоверение за регистрация по Булстат 

- Решение № 1 от 20.09.2010 г. на СГС за регистрация  

- Устав на сдружението  

- Проект на договор с попълнени данни на кандидата и подпис. 

- Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от ЗПУО – 1 бр. Декларацията е попълнена и 

подписана от кандидата. 

- Свидетелство за съдимост на педагогически специалисти Жасмина Стоянова, 

Мария Пирова. 

-  Препоръки и референции. 

 

30.2. Комисията констатира нередовност на приложените в плик „А” документи, а 

именно: 

Съгласно чл. 4 от Правилата, право да предоставят спортни услуги имат само 

лицензираните спортни организации и членуващите в тях спортни клубове. 

Кандидатът не представя документ, който да удостоверява изпълнение на посоченото 

условия. 

 

Комисията пристъпи към извършване на проверка в публичния регистър при 

Министерство на младежта и спорта относно наличие на данни за вписване на клуба в 

нарочния регистър. При направената проверка не беше констатирано вписване на 

кандидата в нарочния регистър. 

 

Нередовни документи. 

Не се допуска до участие. 

 

31. НОМЕР 31: ОФЕРТА С ВХ. № 630/10.06.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Народни танци от:  

Сдружение „ Детски спортен клуб Пумпал”, представлявано от Жасмина Стефанова 

Стоянова. 

 

31.1. Представени са:  

- Заявление за участие, подписано от Жасмина Стоянова. 

-  Списък на документите 
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- Удостоверение за регистрация по Булстат 

- Решение № 1 от 20.09.2010 г. на СГС за регистрация  

- Устав на сдружението  

- Проект на договор с попълнени данни на кандидата и подпис. 

- Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от ЗПУО – 1 бр. Декларацията е попълнена и 

подписана от кандидата. 

- Свидетелство за съдимост на педагогически специалисти Жасмина Стоянова, 

Мария Пирова и Силвия Чоланова /посочена в нарочен списък/.  

- Препоръки и референции. 

 

31.2. Комисията не констатира нередовност на приложените в плик „А” документи. 

 

Редовни документи. 

Допуснат до участие. 

 

32. НОМЕР 32: ОФЕРТА С ВХ. № 631/10.06.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Гимнастика от:  

„Клуб Талант спорт стил” ЕООД, представлявано от Станка Пеневска  

 

32.1. Представени са:  

- Заявление за участие, подписано от Станка Пеневска.  

-  Списък на документите 

- Извлечение от ТР, съдържащо данни за ЕИК, от което е видно, че представляващ 

дружеството е Станка Пеневска. 

- Проект на договор с попълнени данни на кандидата и подпис. 

- Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от ЗПУО – 1 бр. Декларацията е попълнена и 

подписана от кандидата. 

- Свидетелство за съдимост на педагогически специалист Станка Пеневска /посочена 

в нарочен списък/.  

- Служебна бележка от „Българска асоциация спорт за всички” в уверение на това, че 

спортния клуб е в процедура по придобиване на членство в лицензираната спортна 

федерация. 

- Препоръки и референции. 

 

32.2. Комисията констатира нередовност на приложените в плик „А” документи, а 

именно: 

Съгласно чл. 4 от Правилата, право да предоставят спортни услуги имат само 

лицензираните спортни организации и членуващите в тях спортни клубове. 

Кандидатът не представя документ, който да удостоверява изпълнение на посоченото 

условия. Представеният документ за висяща процедура по придобиване на членство в 

лицензирана федерация също не доказва изпълнение на посоченото условие. 

 

Комисията пристъпи към извършване на проверка в публичния регистър при 

Министерство на младежта и спорта относно наличие на данни за вписване на клуба в 

нарочния регистър. При направената проверка не беше констатирано вписване на 

кандидата в нарочния регистър. 

 

Нередовни документи. 

Не се допуска до участие. 
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33. НОМЕР 33: ОФЕРТА С ВХ. № 632/10.06.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Гимнастика от:  

Сдружение „Олимпиада спорт клуб”, представлявано от Петър Иванов. 

 

33.1. Представени са:  

- Заявление за участие, подписано от Петър Иванов. 

-  Списък на документите 

- Удостоверение за актуално състояние от 17.04.2019 г., издадено от СГС 

- Решение № 1 от 27.03.2015 г. на СГС за регистрация  

- Копие на регистрация по Булстат. 

- Устав на сдружението  

- Проект на договор с попълнени данни на кандидата и подпис. 

- Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от ЗПУО – 1 бр. Декларацията е попълнена и 

подписана от кандидата. 

- Свидетелство за съдимост на педагогически специалист Станка Пеневска /посочена 

в нарочен списък/.  

- Препоръки и референции. 

- Удостоверение изх. № 6480/10.11.2015 г., от което е видно, че сдружението е 

вписано в националния регистър на лицензираните спортни клубове към ММС. 

 

Комисията извърши проверка в националния регистър, която установи, че сдружението 

е вписано в нарочния регистър и може да предоставя спортни услуги. 

 

33.2. Комисията не констатира нередовност на приложените в плик „А” документи, 

поради което допуска кандидата да участие в конкурса. 

 

Редовни документи. 

Допуснат до участие. 

 

34. НОМЕР 34: ОФЕРТА С ВХ. № 633/10.06.2019 г. 

Офертата е подадена по направление Шахмат от:  

„Шахматен клуб НСА”, представлявано от гл.ас. Радослав Атанасов. 

 

34.1. Представени са:  

- Заявление за участие, подписано от гл.ас. Радослав Атанасов. 

-  Списък на документите 

- Решение от 18.05.2014 г. на СГС за регистрация  

- Копие на регистрация по Булстат. 

- Устав на сдружението  

- Проект на договор с попълнени данни на кандидата и подпис. 

- Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от ЗПУО – 1 бр. Декларацията е попълнена и 

подписана от кандидата. 

- Свидетелство за съдимост на педагогически специалист Радослав Атанасов 

/посочен в нарочен списък/.  

- Препоръки и референции. 

- Извлечение от регистър при ММС, че сдружението е вписано в регистъра на 

лицензираните спортни клубове. 

 

Комисията извърши проверка в националния регистър, която установи, че сдружението 

е вписано в нарочния регистър и може да предоставя спортни услуги. 
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34.2. Комисията не констатира нередовност на приложените в плик „А” документи, 

поради което допуска кандидата да участие в конкурса. 

 

Редовни документи. 

Допуснат до участие. 

 

III. След отваряне на всички постъпили предложения – плик А и преглед на 

редовността на документите, комисията констатира, че се допускат до участие 

следните фирми по ДОД по следните направления, а именно: 

 

1. Направление ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА 

 

„ВАЯ – АРТ ЦЕНТЪР” ООД 

Сдружение „ТОМ И ДЖЕРИ” 

 

2. Направление: СОЛОВО ПЕЕНЕ 

„ПИАНО КЛУБ” ООД 

 

3. Направление: НЕМСКИ ЕЗИК 

„АЙ ЕНД ЕЙ – ЕВЕЛИНА ПОРОЛИЕВА” 

 

4. Направление: БАЛЕТ 

Детски спортен клуб „ПУМПАЛ” 

 

5. Направление:  МОДЕРНИ ТАНЦИ 

КСТ „Танцувай с мен” 

 

6. Направление:  ГИМНАСТИКА  

Сдружение „Олимпиада спорт клуб” 

 

7. Направление:  БОЙНИ ИЗКУСТВА 

Сдружение спортен клуб „ВИВА” 

  

8. Направление:  ШАХМАТ 

      Шахматен клуб НСА 

 

9. Направление: ТЕНИС  

Сдружение „ИНА СПОРТ” 

 

10. Направление: НАРОДНИ ТАНЦИ 

КСТ „Танцувай с мен” 

Сдружение „ТОМ и ДЖЕРИ” 

Сдружение „ДСК Пумпал” 

 

11. Направление: АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

„АЙ ЕНД АЙ – ЕВЕЛИНА ПОРОЛИЕВА” 

„ЦЕБО 99” ООД 

„АРИЕМ 99” ЕООД 

„АВИДА –ИБ- Ина Балабанова” 
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„РИНГО 2005” ЕООД 

 

IV. Комисията пристъпи към оценяване на офертата – плик Б на допуснатите до 

участие кандидати по направления. 

Критериите, по които ще бъде класирана офертата са установени в Правила за 

осъществяване на ДОД в общинските детски градини на територията на СО, приети с 

Решение № 135 по Протокол 30/06.04.2017 г. и изменени с Решение № 795 на СОС от 

21.12.2017 г., а именно: 

 

- Степен квалификация на преподавателите  

- Професионален опит в години в предлаганата ДОД  

- Програма за обучение на децата; 

- Такса за обучение на децата; 

- Социална отговорност 

 

Оценка по показател К1 – 25 точки 

Оценка по показател К2 – 25 точки 

Оценка по показател К3 – 20 точки 

Оценка по показател К4 – 20 точки 

Оценка по показател К5 – 10 точки  

 

Комплексна оценка 

КО= К1+К2+К3+К4+К5 

 

КО= 25+25+20+20+10  = 100 точки 

 

Комисията отвори всички оферти на допуснатите кандидати. 

 

1. Направление: ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА 

 

1.1. „ВАЯ АРТ ЦЕНТЪР” ООД  

 

Комисията констатира, че са представени всички изискуеми документи, а именно:  

- Списък с имената на всички педагогически специалисти които ще осъществяват 

определената ДОД 

      - Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическа 

правоспособност на преподавателите за определената ДОД 

      -  Програма за обучение на децата за ДОД 

      -  Индивидуална цена за обучение за 1 уч. час според възрастта на детето за 

определената ДОД- Предложена цена 4 лв.  

 

Комисията пристъпи към обсъждане на отделните параметри. 

Резултатите от проведеното обсъждане са посочени в Таблица-Приложение № 1 

 

Комплексна оценка – 91,25 точки 

 

     1.2. Сдружение „ТОМ И ДЖЕРИ” 

  

Комисията констатира, че са представени всички изискуеми документи, а именно:  
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- Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват 

определената ДОД 

      - Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическа 

правоспособност на преподавателите за определената ДОД 

      -  Програма за обучение на децата за ДОД 

      -  Индивидуална цена за обучение за 1 уч. час според възрастта на детето за 

определената ДОД. Предложена цена по групи: за 1 група – 1, за 2 група -2 лв. , за 3 и 4 

група – 3 лв. 

Средна цена – 2,25 лв.  

 

Комисията пристъпи към обсъждане на отделните параметри. 

Резултатите от проведеното обсъждане са посочени в Таблица-Приложение № 2 

 

Комплексна оценка – 82 точки 

 

2. По направление: СОЛОВО ПЕЕНЕ 

„ПИАНО КЛУБ” ООД 

 

Комисията констатира, че са представени всички изискуеми документи, а именно:  

- Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват 

определената ДОД 

      - Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическа 

правоспособност на преподавателите за определената ДОД 

      -  Програма за обучение на децата за ДОД 

      -  Индивидуална цена за обучение за 1 уч. час според възрастта на детето за 

определената ДОД.  

 

Комисията пристъпи към обсъждане на отделните параметри. 

Резултатите от проведеното обсъждане са посочени в Таблица-Приложение № 3 

 

      Комплексна оценка – 80 точки 

 

3. По направление: НЕМСКИ ЕЗИК 

ЕТ „АЙ ЕНД АЙ-ЕВЕЛИНА ПОРОЛИЕВА”  

 

Комисията констатира, че са представени всички изискуеми документи, а именно:  

- Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват 

определената ДОД 

      - Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическа 

правоспособност на преподавателите за определената ДОД 

      -  Програма за обучение на децата за ДОД 

      -  Индивидуална цена за обучение за 1 уч. час според възрастта на детето за 

определената ДОД.  

 

Комисията пристъпи към обсъждане на отделните параметри. 

Резултатите от проведеното обсъждане са посочени в Таблица-Приложение № 4 

 

      Комплексна оценка – 100 точки 

 

      4. По направление: БАЛЕТ 
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 Детски спортен клуб „ПУМПАЛ”  

 

Комисията констатира, че са представени всички изискуеми документи, а именно:  

- Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват 

определената ДОД 

      - Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическа 

правоспособност на преподавателите за определената ДОД 

      -  Програма за обучение на децата за ДОД 

      -  Индивидуална цена за обучение за 1 уч. час според възрастта на детето за 

определената ДОД.  

 

Комисията пристъпи към обсъждане на отделните параметри. 

Резултатите от проведеното обсъждане са посочени в Таблица-Приложение № 5 

 

      Комплексна оценка – 95 точки 

 

 5. По направление: ГИМНАСТИКА 

 

 Сдружение „Олимпиада спорт клуб” 

 

Комисията констатира, че са представени всички изискуеми документи, а именно:  

- Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват 

определената ДОД 

      - Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическа 

правоспособност на преподавателите за определената ДОД 

      -  Програма за обучение на децата за ДОД 

      -  Индивидуална цена за обучение за 1 уч. час според възрастта на детето за 

определената ДОД.  

 

Комисията пристъпи към обсъждане на отделните параметри. 

Резултатите от проведеното обсъждане са посочени в Таблица-Приложение № 6 

 

      Комплексна оценка – 85 точки 

 

6. По направление: БОЙНИ ИЗКУСТВА  

 

Сдружение „Спортен клуб ВИВА” 

 

Комисията констатира, че са представени всички изискуеми документи, а именно:  

- Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват 

определената ДОД 

      - Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическа 

правоспособност на преподавателите за определената ДОД 

      -  Програма за обучение на децата за ДОД 

      -  Индивидуална цена за обучение за 1 уч. час според възрастта на детето за 

определената ДОД.  

 

Комисията пристъпи към обсъждане на отделните параметри. 

Резултатите от проведеното обсъждане са посочени в Таблица-Приложение № 7 
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      Комплексна оценка – 100 точки 

 

7. По направление: ШАХМАТ 

 

Сдружение „Шахматен клуб НСА”  

 

Комисията констатира, че са представени всички изискуеми документи, а именно:  

- Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват 

определената ДОД 

      - Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическа 

правоспособност на преподавателите за определената ДОД 

      -  Програма за обучение на децата за ДОД 

      -  Индивидуална цена за обучение за 1 уч. час според възрастта на детето за 

определената ДОД.  

 

Комисията пристъпи към обсъждане на отделните параметри. 

Резултатите от проведеното обсъждане са посочени в Таблица-Приложение № 8 

 

      Комплексна оценка –  90 точки 

 

8. По направление: ТЕНИС 

 

Сдружение „Ина спорт”  

 

Комисията констатира, че са представени всички изискуеми документи, а именно:  

- Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват 

определената ДОД 

      - Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическа 

правоспособност на преподавателите за определената ДОД 

      -  Програма за обучение на децата за ДОД 

      -  Индивидуална цена за обучение за 1 уч. час според възрастта на детето за 

определената ДОД.  

 

Комисията пристъпи към обсъждане на отделните параметри. 

Резултатите от проведеното обсъждане са посочени в Таблица-Приложение № 9 

 

      Комплексна оценка –  100 точки 

 

9. По направление: МОДЕРНИ ТАНЦИ 

 

КСТ „Танцувай с мен“  

 

Комисията констатира, че са представени всички изискуеми документи, а именно:  

- Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват 

определената ДОД 

      - Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическа 

правоспособност на преподавателите за определената ДОД 

      -  Програма за обучение на децата за ДОД 
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      -  Индивидуална цена за обучение за 1 уч. час според възрастта на детето за 

определената ДОД.  

 

Комисията пристъпи към обсъждане на отделните параметри. 

Резултатите от проведеното обсъждане са посочени в Таблица-Приложение № 10 

 

 Комплексна оценка: 100 т. 

 

10. По направление: НАРОДНИ ТАНЦИ 

 

10.1. КСТ „Танцувай с мен” 

 

Комисията констатира, че са представени всички изискуеми документи, а именно:  

- Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват 

определената ДОД 

      - Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическа 

правоспособност на преподавателите за определената ДОД 

      -  Програма за обучение на децата за ДОД 

      -  Индивидуална цена за обучение за 1 уч. час според възрастта на детето за 

определената ДОД. Предложена цена – 3 лв. 

 

Комисията пристъпи към обсъждане на отделните параметри. 

Резултатите от проведеното обсъждане са посочени в Таблица-Приложение № 11 

 

 Комплексна оценка: 95 т. 

 

10.2. Сдружение „ДСК Пумпал” 

 

Комисията констатира, че са представени всички изискуеми документи, а именно:  

- Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват 

определената ДОД 

      - Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическа 

правоспособност на преподавателите за определената ДОД 

      -  Програма за обучение на децата за ДОД 

      -  Индивидуална цена за обучение за 1 уч. час според възрастта на детето за 

определената ДОД. Предложена цена – 3 лв. 

 

Комисията пристъпи към обсъждане на отделните параметри. 

Резултатите от проведеното обсъждане са посочени в Таблица-Приложение № 12 

 

 Комплексна оценка: 60 т. 

 

10.3. Сдружение „ТОМ И ДЖЕРИ” 

 

Комисията констатира, че са представени всички изискуеми документи, а именно:  

- Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват 

определената ДОД 

      - Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическа 

правоспособност на преподавателите за определената ДОД 

      -  Програма за обучение на децата за ДОД 



 33 

      -  Индивидуална цена за обучение за 1 уч. час според възрастта на детето за 

определената ДОД. Предложена средна цена  – 2,25 лв. 

 

Комисията пристъпи към обсъждане на отделните параметри. 

Резултатите от проведеното обсъждане са посочени в Таблица-Приложение № 13 

 

 Комплексна оценка: 85 т. 

 

 

11. По направление: АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

 

11.1. „АВИДА – ИБ” ЕООД 

 

Комисията констатира, че са представени всички изискуеми документи, а именно:  

- Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват 

определената ДОД 

      - Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическа 

правоспособност на преподавателите за определената ДОД 

      -  Програма за обучение на децата за ДОД 

      -  Индивидуална цена за обучение за 1 уч. час според възрастта на детето за 

определената ДОД. Предложена цена – 3 лв. 

 

Комисията пристъпи към обсъждане на отделните параметри. 

Резултатите от проведеното обсъждане са посочени в Таблица-Приложение № 14 

 

 Комплексна оценка: 51,67 т. 

 

11.2. „АРИЕМ” ЕООД 

 

Комисията констатира, че са представени всички изискуеми документи, а именно:  

- Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват 

определената ДОД 

      - Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическа 

правоспособност на преподавателите за определената ДОД 

      -  Програма за обучение на децата за ДОД 

      -  Индивидуална цена за обучение за 1 уч. час според възрастта на детето за 

определената ДОД. Предложена цена – 3 лв. 

 

Комисията пристъпи към обсъждане на отделните параметри. 

Резултатите от проведеното обсъждане са посочени в Таблица-Приложение № 15 

 

 Комплексна оценка: 61,67 т. 

 

11.3. ЕТ „АЙ ЕНД ЕЙ-ЕВЕЛИНА ПОРОЛИЕВА” 

 

Комисията констатира, че са представени всички изискуеми документи, а именно:  

- Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват 

определената ДОД 

      - Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическа 

правоспособност на преподавателите за определената ДОД 
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      -  Програма за обучение на децата за ДОД 

      -  Индивидуална цена за обучение за 1 уч. час според възрастта на детето за 

определената ДОД. Предложена средна цена – 2,875 лв. 

 

Комисията пристъпи към обсъждане на отделните параметри. 

Резултатите от проведеното обсъждане са посочени в Таблица-Приложение № 16 

 

 Комплексна оценка: 97,40 т. 

 

11.4. „РИНГО 2005” ЕООД 

 

Комисията констатира, че са представени всички изискуеми документи, а именно:  

- Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват 

определената ДОД 

      - Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическа 

правоспособност на преподавателите за определената ДОД 

      -  Програма за обучение на децата за ДОД 

      -  Индивидуална цена за обучение за 1 уч. час според възрастта на детето за 

определената ДОД. Предложена цена – 2,50 лв. 

 

Комисията пристъпи към обсъждане на отделните параметри. 

Резултатите от проведеното обсъждане са посочени в Таблица-Приложение № 17 

 

 Комплексна оценка: 90 т. 

 

11.5. „ЦЕБО 99” ООД 

 

Комисията констатира, че са представени всички изискуеми документи, а именно:  

- Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват 

определената ДОД 

      - Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическа 

правоспособност на преподавателите за определената ДОД 

      -  Програма за обучение на децата за ДОД 

      -  Индивидуална цена за обучение за 1 уч. час според възрастта на детето за 

определената ДОД. Предложена цена – 2,50 лв. 

 

Комисията пристъпи към обсъждане на отделните параметри. 

Резултатите от проведеното обсъждане са посочени в Таблица-Приложение № 18 

 

 Комплексна оценка: 81,67 т. 

 

 

V. Гласуване на Комисията  

 

1. Комисията пристъпи към гласуване. 

 

След проведеното гласуване комисията единодушно класира по обявените 

направления участниците: 

 

1.1.  По направление: ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА 
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а/ На първо място офертата на „ВАЯ-АРТ ЦЕНТЪР” ООД 

б/ На второ място офертата на Сдружение „ТОМ И ДЖЕРИ” 

 

1.2. По направление: СОЛОВО ПЕЕНЕ 

 

На първо място офертата на „ПИАНО КЛУБ” ООД 

 

1.3. По направлене :НЕМСКИ ЕЗИК 

 

На първо място офертата на ЕТ „АЙ ЕНД АЙ –ЕВЕЛИНА ПОРОЛИЕВА” 

 

1.4. По направление: БАЛЕТ 

 

На първо място офертата на : Детски спортен клуб „ПУМПАЛ”  

 

1.5. По направление:ГИМНАСТИКА 

 

На първо място офертата на Сдружение „Олимпиада спорт клуб” 

 

1.6. По направление:БОЙНИ ИЗКУСТВА 

 

На първо място офертата на Сдружение „Спортен клуб ВИВА” 

 

1.7. По направление: ШАХМАТ 

 

На първо място офертата на Сдружение „Шахматен клуб НСА”  

 

1.8. По направление: ТЕНИС 

 

На първо място офертата на Сдружение „ИНА СПОРТ” 

 

1.9. По направление: МОДЕРНИ ТАНЦИ 

 

На първо място офертата на КСТ „Танцувай с мен“ 

 

1.10. По направление: НАРОДНИ ТАНЦИ 

 

На първо място офертата на КСТ „Танцувай с мен“ 

 

1.11. По направление: АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

 

На първо място офертата на ЕТ „АЙ ЕНД АЙ –ЕВЕЛИНА ПОРОЛИЕВА” 

 

VI. Комисията единодушно реши да предложи на Директора на ДГ 129 „Приказен 

свят” да сключи договори за предоставяне на ДОД по обявените направления 

следните кандидати: 

 

1. По направление ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА 
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„ВАЯ-АРТ ЦЕНТЪР” ООД 

 

2. По направление СОЛОВО ПЕЕНЕ 

 

 „ПИАНО КЛУБ” ООД 

 

3. По направлене :НЕМСКИ ЕЗИК 

 

             ЕТ „АЙ ЕНД АЙ –ЕВЕЛИНА ПОРОЛИЕВА” 

 

4. По направление: БАЛЕТ 

 

              Детски спортен клуб „ПУМПАЛ”  

 

5. По направление:ГИМНАСТИКА 

 

              Сдружение „Олимпиада спорт клуб” 

 

6. По направление:БОЙНИ ИЗКУСТВА 

 

              Сдружение „Спортен клуб ВИВА” 

 

7. По направление: ШАХМАТ 

 

               Сдружение „Шахматен клуб НСА”  

 

8. По направление: ТЕНИС 

 

                Сдружение „ИНА СПОРТ” 

 

9. По направление: МОДЕРНИ ТАНЦИ 

 

                   Сдружение „КСТ „Танцувай с мен“ 

 

10. По направление: НАРОДНИ ТАНЦИ 

                    

Сдружение „КСТ „Танцувай с мен“ 

 

11. По направление: АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

 

                    ЕТ „АЙ ЕНД АЙ –ЕВЕЛИНА ПОРОЛИЕВА” 

 

С това комисията закри конкурса за избор на допълнителни образователни дейност по при 

ДГ № 129 „Приказен свят”.  

 

Протокола се подписа от всички членове на комисията. 

 

ПЕТЯ МИЛКОВА:                                                               

ВАЛЕНТИНА ШОТОВА:  СТАНИСЛАВА ВЪЛЧЕВА:    

БЕТИНА АРНАУДОВА:   ТАНЯ ПРОДАНОВА: 




	Protokol_komisia_2019
	списък ДОД

