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           Утвърдил:………………… 

                                                                               Директор: Петя Янкова 

П Р О Т О К О Л 

    От проведено заседание на комисия за избор на допълнителни образователни дейности 
при ДГ №76 „Сърничка“, гр. София, съгласно Заповед № 584 – 584/22.07.2020 г. на 
директора на ДГ№ 76 „Сърничка“ 

    Днес 22.07.2020 г. от 09:00 ч. В Учителската стая в централната сграда на ДГ № 76 
„Сърничка“, гр. София, район Младост, ул. Детска мечта № 20 се събра Комисия, която 
да разгледа, оцени и класира офертите на участниците в процедура по избор на 
Допълнителни образователни дейности към детската градина. 

На заседанието присъстваха членовете на комисията както следва: 

Председател на комисията:  
Заместник директор Изабел Дойчинова 
Членове:  
Адв. Елена Златева 

                        Учител  Горица Тодорова - протоколчик 
 Председател  на Обществения съвет Емилия Накова 
 Председател на РН Димитър Савов  

                         Старши експерт „ОСДЗКД“ район „Младост“ Марина Савова 
 

  Комисията констатира, че в публикуваната обява за провеждане на процедурата по  
избор на Допълнителни образователни дейности към детската градина  е упоменат час за 
начало на провеждания конкурс. В съответствие с изпълненията на нормативната уредба 
всички участници подали предложения в предстоящия конкурс са уведомени лично по 
телефона. 
На публичното отваряне на пликовете с документи на участниците присъстваха 
представители на следните фирми – Николай Пламенов Петков от СД „Олимпия футбол 
клуб“ – София, адв.Николай Илиев Лалев от ДФК „Том и Джери“, Юлиян Пламенов  
Пейчев – от „Милти артс“ ЕООД  и  „Ей Би Си център“ЕООД, Вилизар Христов Бенов 
от ФК „Щурче“  и са разписали предложенията както следва: 

Представител на кандидата „Олимпия футбол клуб“-София Николай Пламенов 
Петков разписа документите, съдържащи се в предложенията на кандидатите: 
ДФК „Том и Джери“ , ФК „Щурче “, СД „Олимпия“ Футбол клуб софия ,  
ДЮФК„Атлетико Артен“ , „Олимпиада спорт клуб“ 

Представител на кандидата ДФК „Том и Джери“ адвокат Николай Илиев Лалев 
разписа документите, съдържащи се в предложенията на кандидатите: ФК 
„Щурче“, СД „Олимпия футбол клуб София“ ,  ДЮФК  „Атлетико Артен“ и СД 
„Олимпиада спорт клуб“, „Мулти артс „ЕООД“, Лу-Гиз“ЕТ ,“Арт палитра БГ“ 
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Представител на кандидата ФК „Щурче“Вилизар Христов Бенов разписа 
документите, съдържащи се в предложенията на кандидатите: ДФК „Том и 
Джери“,  „Олимпия футбол клуб- София , ДЮФК  „Атлетико Артен“ и 
„Олимпиада спортен клуб“.  

Представител на кандидат „Мулти арт“ ЕООД Юлиян Пламенов Пейчев  разписа 
документите, съдържащи се в предложенията на кандидатите: ДФК „Том и 
Джери“,  „Лу-Гиз“ЕТ , „ Арт палитра БГ“ „Артем-9“ЕООД“, Езиков Център 
„Алис“ „Омика -1995“ЕООД, „Лу-гиз“, Езиков Център „Авида“. 

Процедурата започна в 09:00 ч. с отваряне на пликове с документи на частниците по реда 
на тяхното постъпване и завеждането им във входящия дневник на детската градина. 
По реда на постъпване председателят на комисията отвори офертните предложения на 
всички участници. Отворихме плик „А“  - вътре са налични всички изискуеми 
документи, видно от приложение №1,  както следва: 

 

Участник „КЛАСИК - М“ ЕООД с вх.№ АСД 545/13.07.2020г., 8:40 ч. за ДОД балет 
– след отварянето  на запечатан плик с надпис „А“, комисията констатира наличието на 
следните документи: списък на документите, заявление за участие, което съдържа адрес 
и седалище на кандидата, телефон за контакт и електронен адрес, единен 
идентификационен код и удостоверение от агенцията по вписванията, декларация на 
основание чл. 220, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, 
валидно свидетелство за съдимост на посочения преподавател, референции от 
институции и организации за дейността на кандидата в определената ДОД, проект на 
договор без подпис и печат на кандидата, с попълнени наименование, ЕИК, седалище и 
адрес на управление на кандидата.  
 
Участник „Лу-Гиз“ЕТ с  Вх. № АСД 546/13.07.2020г. 14:10ч. За ДОД английски език- 
след отварянето  на запечатан плик с надпис „А“, комисията констатира наличието на следните 
документи: списък на документите, заявление за участие, което съдържа адрес и седалище на 
кандидата, телефон за контакт и електронен адрес, единен идентификационен код и 
удостоверение от агенцията по вписванията, декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за 
предучилищното и училищното образование, валидно свидетелство за съдимост на посочения 
преподавател, референции от институции и организации за дейността на кандидата в 
определената ДОД, проект на договор с подпис и  печат на кандидата, с попълнени 
наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление на кандидата. Всички документи не са  
удостоверени вярно с оригинала.. 

Участник „Лу-Гиз“ЕТ  с Вх. № АСД 547/13.07.2020г. 14:10ч. За ДОД Народни танци - 
след отварянето  на запечатан плик с надпис „А“, комисията констатира наличието на следните 
документи: списък на документите, заявление за участие, което съдържа адрес и седалище на 
кандидата, телефон за контакт и електронен адрес, единен идентификационен код и 
удостоверение от агенцията по вписванията, декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за 
предучилищното и училищното образование, валидно свидетелство за съдимост на посочения 
преподавател, референции от институции и организации за дейността на кандидата в 
определената ДОД, проект на договор с подпис и печат   на кандидата, с попълнени 
наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление на кандидата. Всички документи не са  
удостоверени вярно с оригинала. 

Участник „Лу-Гиз“ ЕТ с Вх. № АСД 548/13.07.2020г. 14:10ч. За ДОД  Модерни и 
спортни танци - след отварянето  на запечатан плик с надпис „А“, комисията констатира 
наличието на следните документи: списък на документите, заявление за участие, което съдържа 
адрес и седалище на кандидата, телефон за контакт и електронен адрес, единен 
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идентификационен код и удостоверение от агенцията по вписванията, декларация на основание 
чл. 220, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, валидно свидетелство за 
съдимост на посочения преподавател, референции от институции и организации за дейността на 
кандидата в определената ДОД, проект на договор с подпис и печат   на кандидата, с попълнени 
наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление на кандидата. На всички документи  липсва 
мокър печан и вярно с оригинала. 

Участник „Лу-Гиз“ ЕТ с Вх. № АСД 549/13.07.2020г. 14:10ч. За ДОД  приложни 
изкуства- след отварянето  на запечатан плик с надпис „А“, комисията констатира наличието на 
следните документи: списък на документите, заявление за участие, което съдържа адрес и 
седалище на кандидата, телефон за контакт и електронен адрес, единен идентификационен код и 
удостоверение от агенцията по вписванията, декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за 
предучилищното и училищното образование, валидно свидетелство за съдимост на посочения 
преподавател, референции от институции и организации за дейността на кандидата в 
определената ДОД, проект на договор с подпис и печат   на кандидата, с попълнени 
наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление на кандидата. На всички документи  липсва 
мокър печан и вярно с оригинала. 

Участник Сдружение „КСТ „Танцувай с мен“ с вх.№ АСД 557/14.07.2020г., 11:30ч.  – 
за ДОД народни танци – след отварянето на запечатан плик с надпис „А“, комисията 
констатира наличието на следните документи: списък на документите, заявление за 
участие, което съдържа адрес и седалище на кандидата, телефон за контакт и електронен 
адрес, копие от съдебно решение за регистрация, регистрация по булстат, заверено копие 
на устав на Сдружение „КСТ „Танцувай с мен“, декларация на основание чл. 220, ал. 1 
от Закона за предучилищното и училищното образование, валидно свидетелство за 
съдимост на посочения преподавател, референции от институции и организации за 
дейността на кандидата в определената ДОД, проект на договор - неподписан, с 
попълнени наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление на кандидата. 

 Участник Сдружение „КСТ „Танцувай с мен“ с вх.№ АСД 558/14.07.2020г., 11:30ч.  
– за ДОД модерни и спортни танци – след отварянето на запечатан плик с надпис „А“, 
комисията констатира наличието на следните документи: списък на документите, 
заявление за участие, което съдържа адрес и седалище на кандидата, телефон за контакт 
и електронен адрес, копие от съдебно решение за регистрация, регистрация по булстат, 
заверено копие на устав на Сдружение „КСТ „Танцувай с мен“, декларация на основание 
чл. 220, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, валидно 
свидетелство за съдимост на посочения преподавател, референции от институции и 
организации за дейността на кандидата в определената ДОД, проект на договор - 
неподписан, с попълнени наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление на 
кандидата. 

 Участник Сдружение „Емоушън денсинг скуул“ с вх. № АСД 566/16.07.2020г. ,  
12:35ч., - за ДОД модерни и спортни танци – след отварянето на запечатан плик с надпис 
„А“, комисията констатира наличието на следните документи: списък на документите, 
заявление за участие, което съдържа адрес и седалище на кандидата, телефон за контакт 
и електронен адрес, копие от съдебно решение за регистрация, булстат, заверено копие 
на устав на Сдружение „Емоушън денсинг скуул“ декларация на основание чл. 220, ал. 1 
от Закона за предучилищното и училищното образование, валидно свидетелство за 
съдимост на посочения преподавател, референции от институции и организации за 
дейността на кандидата в определената ДОД, проект на договор - неподписан, с 
попълнени наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление на кандидата. Не са 
посочени материално – технически средства, необходими за обучението на децата за 
всяка възраст. 
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 Участник Сдружение „Емоушън денсинг скуул“ с вх. № АСД 565/16.07.2020г. ,  
12:35ч., - за ДОД народни танци – след отварянето на запечатан плик с надпис „А“, 
комисията констатира наличието на следните документи: списък на документите, 
заявление за участие, което съдържа адрес и седалище на кандидата, телефон за контакт 
и електронен адрес, копие от съдебно решение за регистрация, булстат, заверено копие 
на устав на Сдружение „Емоушън денсинг скуул“ декларация на основание чл. 220, ал. 1 
от Закона за предучилищното и училищното образование, валидно свидетелство за 
съдимост на посочения преподавател, референции от институции и организации за 
дейността на кандидата в определената ДОД, проект на договор - неподписан, с 
попълнени наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление на кандидата. Не са  
посочени материално – технически средства, необходими за обучението на децата за 
всяка възраст. 

Участник „  Омика  1995 “ ЕООД с вх.№ АСД 570/16.07.2020г., 13:40ч. – за ДОД 
английски език – след отварянето на запечатан плик с надпис „А“, комисията констатира 
наличието на следните документи: списък на документите, заявление за участие, което 
съдържа адрес и седалище на кандидата, телефон за контакт и електронен адрес, единен 
идентификационен код, декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за 
предучилищното и училищното образование, валидно свидетелство за съдимост на 
посочения преподавател, референции от институции и организации за дейността на 
кандидата в определената ДОД, проект на договор с подпис и печат, изпсана дейността 
за коята се кандидатства и процент , с попълнени наименование, ЕИК, седалище и адрес 
на управление на кандидата.  Не са  посочени материално – технически средства, 
необходими за обучението на децата за всяка възраст. Не са посочени учебните помагала 
за обучението на децата във всяка възрастова група. 

 Участник ДФК  „Том и Джери“ с вх.№ АСД 571/17.07.2020г., 10:05ч.  за ДОД  
приложни изкуства– след отварянето на запечатан плик с надпис „А“, комисията 
констатира наличието на следните документи: списък на документите, заявление за 
участие, което съдържа адрес и седалище на кандидата, телефон за контакт и електронен 
адрес, копие на съдебно решение за регистрация, удостоверение за актуално състояние, 
заверено копие от устава на дружеството, регистрация по булстат, декларация на 
основание чл. 220, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, 
валидно свидетелство за съдимост на посочения преподавател, референции от 
институции и организации за дейността на кандидата в определената ДОД, проект на 
договор с подпис от кандидата за ДОД, и попълнени наименование, ЕИК, седалище и 
адрес на управление на кандидата,  посочена е  дейността за която се кандидатства и 
процента който се превежда към детската градина. В трудовата книжка на преподавателя 
е посочено главен асистент     

  Участник ДФК  „Том и Джери“ с вх.№ АСД 572/17.07.2020г., 10:05ч.  за ДОД  
футбол– след отварянето на запечатан плик с надпис „А“, комисията констатира 
наличието на следните документи: списък на документите, заявление за участие, което 
съдържа адрес и седалище на кандидата, телефон за контакт и електронен адрес, копие 
на съдебно решение за регистрация, удостоверение за актуално състояние, заверено 
копие от устава на дружеството, регистрация по булстат, декларация на основание чл. 
220, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, валидно 
свидетелство за съдимост на посочения преподавател, референции от институции и 
организации за дейността на кандидата в определената ДОД, проект на договор с подпис 
от кандидата за ДОД, и попълнени наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление 
на кандидата,  посочена е  дейността за която се кандидатства и процента който се 
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превежда към детската градина. В трудовата книжка на преподавателя е посочено главен 
асистент. 

В съответствие с чл.4 от Правила за осъществяване на допълнителни образователни 
дейности в общинските детски градини на територията на Столична община комисията  
извърши проверка в публичния национален регистър в Министерство на младежта и 
спорта, относно наличието на лицензионен режим на кандидатстващите спортни 
организации в настоящите ДОД. След извършената проверка се установи, че кандидатът 
е вписан в същия регистър. 

 

Участник  Езиков център „Алис “ ЕООД с вх.№ АСД 574/20.07.2020г., 9:30 ч. за ДОД 
английски език – след отварянето на запечатан плик с надпис „А“, комисията констатира 
наличието на следните документи: списък на документите, заявление за участие, което 
съдържа адрес и седалище на кандидата, телефон за контакт и електронен адрес, единен 
идентификационен код, декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за 
предучилищното и училищното образование, валидно свидетелство за съдимост на 
посочения преподавател, референции от институции и организации за дейността на 
кандидата в определената ДОД, проект на договор е без подпис и печат, с попълнени 
наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление на кандидата.  Не са  посочени 
учебните помагала, необходими за обучението на децата за всяка възраст. 

 

Участник „УСК РИО“ с вх. № АСД 575/20.07.2020г., 9:50ч. - за ДОД плуване – след 
отварянето на запечатан плик с надпис „А“, комисията констатира наличието на 
следните документи: списък на документите, заявление за участие, което не съдържа 
адрес и седалище на кандидата, а само телефон за контакт и електронен адрес, копие на 
съдебно решение за регистрация, удостоверение за актуално състояние, заверено копие 
от устава на дружеството, декларация на основание чл. 220, ал.1 от Закона за 
предучилищното и училищното образование, валидно свидетелство за съдимост на 
посочения преподавател, референции от институции и организации за дейността на 
кандидата в определената ДОД, подписан и подпечатан проект на договор. В заявлението 
липсва адрес и седалище. Договорът е подписан и подпечатан. 
 
В съответствие с чл.4 от Правила за осъществяване на допълнителни образователни 
дейности в общинските детски градини на територията на Столична община комисията  
извърши проверка в публичния национален регистър в Министерство на младежта и 
спорта, относно наличието на лицензионен режим на кандидатстващите спортни 
организации в настоящите ДОД. 
 

Участник Езиков център „Авида “ с вх.№ АСД 579/20.07.2020г., 11:53 ч. за ДОД 
английски език – след отварянето на запечатан плик с надпис „А“, комисията констатира 
наличието на следните документи: списък на документите, заявление за участие, което 
съдържа адрес и седалище на кандидата, телефон за контакт и електронен адрес, единен 
идентификационен код, декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за 
предучилищното и училищното образование, валидно свидетелство за съдимост на 
посочения преподавател, референции от институции и организации за дейността на 
кандидата в определената ДОД, проект на договор без подпис , с попълнени 
наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление на кандидата.  
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Участник   „Арт палитра БГ“ с вх.№ АСД 581/21.07.2020г., 10:05ч.  за ДОД  приложни 
изкуства– след отварянето на запечатан плик с надпис „А“, комисията констатира 
наличието на следните документи: списък на документите, заявление за участие, което 
съдържа адрес и седалище на кандидата, телефон за контакт и електронен адрес, копие 
на съдебно решение за регистрация, удостоверение за актуално състояние, заверено 
копие от устава на дружеството, регистрация по булстат, декларация на основание чл. 
220, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, валидно 
свидетелство за съдимост на посочения преподавател, референции от институции и 
организации за дейността на кандидата в определената ДОД, проект на договор с подпис 
от кандидата за ДОД, и попълнени наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление 
на кандидата. Всички документи не са  удостоверени вярно с оригинала.  

 

Участник  „Арием-9“ ЕООД с вх.№ АСД 582/21.07.2020г., 10:08 ч. за ДОД английски 
език – след отварянето на запечатан плик с надпис „А“, комисията констатира наличието 
на следните документи: списък на документите, заявление за участие, което съдържа 
адрес и седалище на кандидата, телефон за контакт и електронен адрес, единен 
идентификационен код, декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за 
предучилищното и училищното образование, валидно свидетелство за съдимост на 
посочения преподавател, референции от институции и организации за дейността на 
кандидата в определената ДОД, проект на договор  е подписан  , с попълнени 
наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление на кандидата.   

 

Участник Сдружение „МовАрте“ с вх. № АСД 583/21.07.2020г. ,  10:25ч., - за ДОД 
модерни и спортни танци – след отварянето на запечатан плик с надпис „А“, комисията 
констатира наличието на следните документи: списък на документите, заявление за 
участие, което съдържа адрес и седалище на кандидата, телефон за контакт и електронен 
адрес, копие от съдебно решение за регистрация, булстат, заверено копие на устав на 
Сдружение „МовАрте“ декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за 
предучилищното и училищното образование, валидно свидетелство за съдимост на 
посочения преподавател, референции от институции и организации за дейността на 
кандидата в определената ДОД, проект на договор - подписан, с попълнени 
наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление на кандидата. Не са посочени 
учебните  помагала за обучението  за всяка възрастова група. 

 
 Участник СД „Олимпия футбол-клуб – София“ с вх.№ АСД 586/21.07.2020г., 11:39ч. 
– за ДОД футбол – след отварянето  на запечатан плик с надпис „А“, комисията 
констатира наличието на следните документи: списък на документите, заявление за 
участие, което съдържа адрес и седалище на кандидата, телефон за контакт и електронен 
адрес, копия на съдебни решения за регистрация, удостоверение за актуално състояние, 
заверено копие от устава на дружеството, регистрация по булстат, декларация на 
основание чл. 220, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, 
валидно свидетелство за съдимост на посочения преподавател, референции от 
институции и организации за дейността на кандидата в определената ДОД, проект на 
договор с подпис и печат от кандидата за ДОД, и попълнени наименование, ЕИК, 
седалище и адрес на управление на кандидата. 
В съответствие с чл.4 от Правила за осъществяване на допълнителни образователни 
дейности в общинските детски градини на територията на Столична община комисията  
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извърши проверка в публичния национален регистър в Министерство на младежта и 
спорта, относно наличието на лицензионен режим на кандидатстващите спортни 
организации в настоящите ДОД. След извършената проверка се установи, че кандидатът 
е вписан в същия регистър. 
 
 
   Участник  „Аватар тийм“ – с вх. № АСД 587/21.07.2020г., 11:54ч. - за ДОД спортни 
и модерни танци – след отварянето на запечатан плик с надпис „А“, комисията 
констатира наличието на следните документи: списък на документите, заявление за 
участие, което съдържа адрес и седалище на кандидата, телефон за контакт и електронен 
адрес, копие от съдебно решение за регистрация, регистрация по булстат, декларация на 
основание чл. 220, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, 
валидно свидетелство за съдимост на посочения преподавател, референции от 
институции и организации за дейността на кандидата в определената ДОД, проект на 
договор – подписан и подпечатан, вписано е името на ДГ и дейността, с попълнени 
наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление на кандидата. 

 

  Участник Сдружение „Ансамбъл Чинари“ – с вх. № АСД 588/21.07.2020г., 11:57ч. - 
за ДОД народни танци – след отварянето на запечатан плик с надпис „А“, комисията 
констатира наличието на следните документи: списък на документите, заявление за 
участие, което съдържа адрес и седалище на кандидата, телефон за контакт и електронен 
адрес, копие от съдебно решение за регистрация, регистрация по булстат, заверено копие 
на устав на Сдружение на „Ансамбъл Чинари“, декларация на основание чл. 220, ал. 1 от 
Закона за предучилищното и училищното образование, валидно свидетелство за 
съдимост на посочения преподавател, референции от институции и организации за 
дейността на кандидата в определената ДОД, проект на договор - неподписан, с 
попълнени наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление на кандидата. 

Нямя информация, удостоверяваща  допълнителна и профисионална квалификация   
областта на ДОД за преподавателите. 

 

Участник  ФК   „Щурче“ с вх.№ АСД 589/21.07.2020г., 13:01ч. - за ДОД футбол – след 
отварянето на запечатан плик с надпис „А“, комисията констатира наличието на 
следните документи: списък на документите, заявление за участие, което съдържа адрес 
и седалище на кандидата, телефон за контакт и електронен адрес, копие на съдебно 
решение за регистрация, удостоверение за актуално състояние, заверено копие от устава 
на дружеството, регистрация по булстат, декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона 
за предучилищното и училищното образование, валидно свидетелство за съдимост на 
посочения преподавател, референции от институции и организации за дейността на 
кандидата в определената ДОД, проект на договор с подпис от кандидата за ДОД, и 
попълнени наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление на кандидата. 
В съответствие с чл.4 от Правила за осъществяване на допълнителни образователни 
дейности в общинските детски градини на територията на Столична община комисията  
извърши проверка в публичния национален регистър в Министерство на младежта и 
спорта, относно наличието на лицензионен режим на кандидатстващите спортни 
организации в настоящите ДОД. След извършената проверка се установи, че кандидатът 
е вписан в същия регистър. 
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Участник  „Олимпиада спорт клуб“  с вх.№ АСД 590/21.07.2020г., 14:30. - за ДОД 
футбол – след отварянето на запечатан плик с надпис „А“, комисията констатира 
наличието на следните документи: списък на документите, заявление за участие, което 
съдържа адрес и седалище на кандидата, телефон за контакт и електронен адрес, копие 
на съдебно решение за регистрация, удостоверение за актуално състояние, заверено 
копие от устава на дружеството, регистрация по булстат, декларация на основание чл. 
220, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, валидно 
свидетелство за съдимост на посочения преподавател, референции от институции и 
организации за дейността на кандидата в определената ДОД, проект на договор с подпис 
и печат  от кандидата за ДОД, и попълнени наименование, ЕИК, седалище и адрес на 
управление на кандидата. 
В съответствие с чл.4 от Правила за осъществяване на допълнителни образователни 
дейности в общинските детски градини на територията на Столична община комисията  
извърши проверка в публичния национален регистър в Министерство на младежта и 
спорта, относно наличието на лицензионен режим на кандидатстващите спортни 
организации в настоящите ДОД. След извършената проверка се установи, че кандидатът 
е вписан в същия регистър. 
 
 
 
Участник   „Мулти артс“  ЕООД с вх.№ АСД 591/21.07.2020г., 14:30ч.  за ДОД  
приложни изкуства– след отварянето на запечатан плик с надпис „А“, комисията 
констатира наличието на следните документи: списък на документите, заявление за 
участие, което съдържа адрес и седалище на кандидата, телефон за контакт и електронен 
адрес, копие на съдебно решение за регистрация, удостоверение за актуално състояние, 
заверено копие от устава на дружеството, регистрация по булстат, декларация на 
основание чл. 220, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, 
валидно свидетелство за съдимост на посочения преподавател, референции от 
институции и организации за дейността на кандидата в определената ДОД, проект на без 
подпис от кандидата за ДОД, и попълнени наименование, ЕИК, седалище и адрес на 
управление. 

 
 
 
Участник „  Ей Би Си център “ с вх.№ АСД 592/21.07.2020г., 14:31ч. – за ДОД 
английски език – след отварянето на запечатан плик с надпис „А“, комисията констатира 
наличието на следните документи: списък на документите, заявление за участие, което 
съдържа адрес и седалище на кандидата, телефон за контакт и електронен адрес, единен 
идентификационен код, декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за 
предучилищното и училищното образование, валидно свидетелство за съдимост на 
посочения преподавател, референции от институции и организации за дейността на 
кандидата в определената ДОД, проект на договор с без подпис и печат,  с попълнени 
наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление на кандидата.  
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Участник  ДЮФК „Атлетико Артен“ с вх.№ АСД 593/21.07.2020г., 14:38ч. за ДОД 
футбол – след отварянето на запечатан плик с надпис „А“, комисията констатира 
наличието на следните документи: списък на документите, заявление за участие, което 
съдържа адрес и седалище на кандидата, телефон за контакт и електронен адрес, посочен 
ЕИК, копие, а не оригинал на декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за 
предучилищното и училищното образование, валидно свидетелство за съдимост на 
посочения преподавател, референция от институция и организации за дейността на 
кандидата в определената ДОД, проект на договор без подпис и печат и попълнени 
наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление на кандидата.  
В съответствие с чл.4 от Правила за осъществяване на допълнителни образователни 
дейности в общинските детски градини на територията на Столична община комисията  
извърши проверка в публичния национален регистър в Министерство на младежта и 
спорта, относно наличието на лицензионен режим на кандидатстващите спортни 
организации в настоящите ДОД. След извършената проверка се установи, че кандидатът 
е вписан в същия регистър. Фирмата е сдружение с нестопанска цел. 

 
  Участнвик  КП „Синьо лъвче“ – с вх.№ АСД 594/21.07.2020г., 14:41ч.. за ДОД 
плуване – след отварянето на запечатан плик с надпис „А“, комисията констатира 
наличието на следните документи: списък на документите, заявление за участие, което 
съдържа адрес и седалище на кандидата, телефон за контакт и електронен адрес, копие 
на съдебно решение за регистрация, заверено копие от устава на дружеството, 
регистрация по булстат, удостоверение за ЕИК, декларация на основание чл. 220, ал.1 от 
Закона за предучилищното и училищното образование, валидно свидетелство за 
съдимост на посочения преподавател, референции от институции и организации за 
дейността на кандидата в определената ДОД, проект на договор без подпис и печат и с 
попълнени наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление на кандидата. 
В съответствие с чл.4 от Правила за осъществяване на допълнителни образователни 
дейности в общинските детски градини на територията на Столична община комисията  
извърши проверка в публичния национален регистър в Министерство на младежта и 
спорта, относно наличието на лицензионен режим на кандидатстващите спортни 
организации в настоящите ДОД.  
 
 
  Участник  „ДСА“ – с вх.№ АСД 595/21.07.2020г., 14:43ч.. за ДОД худочествена 
гимнастика – след отварянето на запечатан плик с надпис „А“, комисията констатира 
наличието на следните документи: списък на документите, заявление за участие, което 
съдържа адрес и седалище на кандидата, телефон за контакт и електронен адрес, копие 
на съдебно решение за регистрация, заверено копие от устава на дружеството, 
регистрация по булстат, удостоверение за ЕИК, декларация на основание чл. 220, ал.1 от 
Закона за предучилищното и училищното образование, валидно свидетелство за 
съдимост на посочения преподавател, референции от институции и организации за 
дейността на кандидата в определената ДОД, проект на договор без подпис и печат и с 
попълнени наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление на кандидата. 
В съответствие с чл.4 от Правила за осъществяване на допълнителни образователни 
дейности в общинските детски градини на територията на Столична община комисията  
извърши проверка в публичния национален регистър в Министерство на младежта и 
спорта, относно наличието на лицензионен режим на кандидатстващите спортни 
организации в настоящите ДОД. 
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  Участник  ДСК „Лъвчетата“ – с вх.№ АСД 596/21.07.2020г., 14:44ч.. за ДОД тенис 
на корт – след отварянето на запечатан плик с надпис „А“, комисията констатира 
наличието на следните документи: списък на документите, заявление за участие, което 
съдържа адрес и седалище на кандидата, телефон за контакт и електронен адрес, копие 
на съдебно решение за регистрация, заверено копие от устава на дружеството, 
регистрация по булстат, удостоверение за ЕИК, декларация на основание чл. 220, ал.1 от 
Закона за предучилищното и училищното образование, валидно свидетелство за 
съдимост на посочения преподавател, референции от институции и организации за 
дейността на кандидата в определената ДОД, проект на договор без подпис и печат и с 
попълнени наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление на кандидата. 
В съответствие с чл.4 от Правила за осъществяване на допълнителни образователни 
дейности в общинските детски градини на територията на Столична община комисията  
извърши проверка в публичния национален регистър в Министерство на младежта и 
спорта, относно наличието на лицензионен режим на кандидатстващите спортни 
организации в настоящите ДОД.   
 
 
           След отварянето на Плик „А“ при всички кандидати не се установи наличие на 
предпоставка за отстраняване на някои кандидати , след което се отвори плик „Б“ и 
комисията констатира всички налични документи подробно индивидуализирани в 
Приложение № 2.  

 
 Участник „КЛАСИК - М“ ЕООД с вх.№ АСД 545/13.07.2020г., 8:40 ч. ч. за ДОД балет 
– след отварянето  на запечатан плик с надпис „Б“, комисията констатира наличието на 
следните документи: списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще 
осъществяват определената ДОД, документи, удостоверяващи професионалната 
квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите за определената 
ДОД, копие от трудова книжка, удостоверяваща професионалния опит на 
преподавателите, програма за обучение на децата за ДОД, представена на български 
език, оферта за индивидуална цена на обучение за един учебен час според възрастта на 
детето. 
 
 
Участник „Лу-Гиз“ЕТ с  Вх. № АСД 546/13.07.2020г. 14:10ч. за ДОД  английски език 
– след отварянето  на запечатан плик с надпис „Б“, комисията констатира наличието на 
следните документи: списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще 
осъществяват определената ДОД, документи, удостоверяващи професионалната 
квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите за определената 
ДОД, копие от трудова книжка, удостоверяваща професионалния опит на 
преподавателите, програма за обучение на децата за ДОД, представена на български 
език, оферта за индивидуална цена на обучение за един учебен час според възрастта на 
детето. Всички документи не са удостоверени с  мокър печат и вярно с оригинала. 
 
 
 
Участник „Лу-Гиз“ ЕТс  Вх. № АСД 547/13.07.2020г. 14:10ч. за ДОД  народни танци 
– след отварянето  на запечатан плик с надпис „Б“, комисията констатира наличието на 
следните документи: списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще 
осъществяват определената ДОД, документи, удостоверяващи професионалната 
квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите за определената 
ДОД, копие от трудова книжка, удостоверяваща професионалния опит на 
преподавателите, програма за обучение на децата за ДОД, представена на български 
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език, оферта за индивидуална цена на обучение за един учебен час според възрастта на 
детето. Всички документи не са удостоверени с  мокър печат и вярно с оригинала. 
 
 
Участник „Лу-Гиз“ЕТ с  Вх. № АСД 548/13.07.2020г. 14:10ч. за ДОД  модерни и 
спортни танци – след отварянето  на запечатан плик с надпис „Б“, комисията констатира 
наличието на следните документи: списък с имената на всички педагогически 
специалисти, които ще осъществяват определената ДОД, документи, удостоверяващи 
професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите 
за определената ДОД, копие от трудова книжка, удостоверяваща професионалния опит 
на преподавателите, програма за обучение на децата за ДОД, представена на български 
език, оферта за индивидуална цена на обучение за един учебен час според възрастта на 
детето. Всички документи не са удостоверени с  мокър печат и вярно с оригинала. 
 
 
Участник „Лу-Гиз“ЕТ с  Вх. № АСД 549/13.07.2020г. 14:10ч. за ДОД  приложни 
изкуства – след отварянето  на запечатан плик с надпис „Б“, комисията констатира 
наличието на следните документи: списък с имената на всички педагогически 
специалисти, които ще осъществяват определената ДОД, документи, удостоверяващи 
професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите 
за определената ДОД, копие от трудова книжка, удостоверяваща професионалния опит 
на преподавателите, програма за обучение на децата за ДОД, представена на български 
език, оферта за индивидуална цена на обучение за един учебен час според възрастта на 
детето. Всички документи не са удостоверени с  мокър печат и вярно с оригинала. 
 
 Участник Сдружение „КСТ „Танцувай с мен“ с вх.№ АСД 557/14.07.2020г., 11:30ч.  
– за ДОД народни танци – след отварянето  на запечатан плик с надпис „Б“, комисията 
констатира наличието на следните документи: списък с имената на всички педагогически 
специалисти, които ще осъществяват определената ДОД, документи, удостоверяващи 
професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите 
за определената ДОД, копие от трудова книжка, удостоверяваща професионалния опит 
на преподавателите, програма за обучение на децата за ДОД, представена на български 
език, оферта за индивидуална цена на обучение за един учебен час според възрастта на 
детето. 

 

 Участник Сдружение „КСТ „Танцувай с мен“ с вх.№ АСД 558/14.07.2020г., 11:30ч.  
– за ДОД  модерни и спортни танци – след отварянето  на запечатан плик с надпис „Б“, 
комисията констатира наличието на следните документи: списък с имената на всички 
педагогически специалисти, които ще осъществяват определената ДОД, документи, 
удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на 
преподавателите за определената ДОД, копие от трудова книжка, удостоверяваща 
професионалния опит на преподавателите, програма за обучение на децата за ДОД, 
представена на български език, оферта за индивидуална цена на обучение за един учебен 
час според възрастта на детето. 
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Участник Сдружение „Емоушън денсинг скуул“ с вх. № АСД 565/16.07.2020г., 
12:35ч., - за ДОД  народни  танци – след отварянето  на запечатан плик с надпис „Б“, 
комисията констатира наличието на следните документи: списък с имената на всички 
педагогически специалисти, които ще осъществяват определената ДОД, документи, 
удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на 
преподавателите за определената ДОД, копие от трудова книжка, удостоверяваща 
професионалния опит на преподавателите, програма за обучение на децата за ДОД, 
представена на български език, оферта за индивидуална цена на обучение за един учебен 
час според възрастта на детето. Не са посочени материално-технически средства, 
необходими за обезпечаване на обучението .Не са посочени учебни помагала за 
обучението на децата във  всяка възрастова група.  

 Участник Сдружение „Емоушън денсинг скуул“ с вх. № АСД 566/16.07.2020г.,  
12:35ч., - за ДОД модерни и спортни танци – след отварянето  на запечатан плик с надпис 
„Б“, комисията констатира наличието на следните документи: списък с имената на 
всички педагогически специалисти, които ще осъществяват определената ДОД, 
документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата 
правоспособност на преподавателите за определената ДОД, копие от трудова книжка, 
удостоверяваща професионалния опит на преподавателите, програма за обучение на 
децата за ДОД, представена на български език, оферта за индивидуална цена на обучение 
за един учебен час според възрастта на детето. Не са посочени материално-технически 
средства, необходими за обезпечаване на обучението .Не са посочени учебни помагала 
за обучението на децата във  всяка възрастова група. 

 
  
 Участник „Омика 1995“ ЕООД с вх.№ АСД 570/16.07.2020г., 13:40ч. – за ДОД 
английски език – след отварянето  на запечатан плик с надпис „Б“, комисията констатира 
наличието на следните документи: списък с имената на всички педагогически 
специалисти, които ще осъществяват определената ДОД, документи, удостоверяващи 
професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите 
за определената ДОД, копие от трудова книжка, удостоверяваща професионалния опит 
на преподавателите, програма за обучение на децата за ДОД, представена на български 
език, оферта за индивидуална цена на обучение за един учебен час според възрастта на 
детето. Не са посочени материално-технически средства, необходими за обучението на 
децата за всяка възраст. Не са посочени учебните помагала за обучението на децата във 
всяка възрастова група. 

 

Участник ДФК  „Том и Джери“ с вх.№ АСД 571/17.07.2020г., 10:05ч. – за ДОД 
приложни изкуства  – след отварянето  на запечатан плик с надпис „Б“, комисията 
констатира наличието на следните документи: списък с имената на всички педагогически 
специалисти, които ще осъществяват определената ДОД, документи, удостоверяващи 
професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите 
за определената ДОД, копие от трудова книжка, удостоверяваща професионалния опит 
на преподавателите, програма за обучение на децата за ДОД, представена на български 
език, оферта за индивидуална цена на обучение за един учебен час според възрастта на 
детето.  В трудовата книжка на преподавателя  е посочено че работи като главен асистент 
във ВУЗ. 
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Участник ДФК  „Том и Джери“ с вх.№ АСД 571/17.07.2020г., 10:05ч. – за ДОД футбол   
– след отварянето  на запечатан плик с надпис „Б“, комисията констатира наличието на 
следните документи: списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще 
осъществяват определената ДОД, документи, удостоверяващи професионалната 
квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите за определената 
ДОД, копие от трудова книжка- не се чете, удостоверяваща професионалния опит на 
преподавателите, програма за обучение на децата за ДОД, представена на български 
език, оферта за индивидуална цена на обучение за един учебен час според възрастта на 
детето.    

Участник Езиков център „Алис“ ЕООД с вх.№ АСД 574/20.07.2020г., 9:30 ч. за ДОД 
английски език – след отварянето  на запечатан плик с надпис „Б“, комисията констатира 
наличието на следните документи: списък с имената на всички педагогически 
специалисти, които ще осъществяват определената ДОД, документи, удостоверяващи 
професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите 
за определената ДОД, копие от трудова книжка, удостоверяваща професионалния опит 
на преподавателите, програма за обучение на децата за ДОД, представена на български 
език, оферта за индивидуална цена на обучение за един учебен час според възрастта на 
детето. Не са посачени материално-технически средства за обезпечаване  обучението на 
децата.  

Участник  „УСК РИО“  с вх.№ АСД 575/20.07.2020., 9:50 ч. за ДОД  плуване  – след 
отварянето  на запечатан плик с надпис „Б“, комисията констатира наличието на 
следните документи: списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще 
осъществяват определената ДОД, документи, удостоверяващи професионалната 
квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите за определената 
ДОД, копие от трудова книжка, удостоверяваща професионалния опит на 
преподавателите, програма за обучение на децата за ДОД, представена на български 
език, оферта за индивидуална цена на обучение за един учебен час според възрастта на 
детето. 

 Участник Езиков център „Авида “  с вх.№ АСД 579/20.07.20г., 11:53 ч. за ДОД 
английски език – след отварянето  на запечатан плик с надпис „Б“, комисията констатира 
наличието на следните документи: списък с имената на всички педагогически 
специалисти, които ще осъществяват определената ДОД, документи, удостоверяващи 
професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите 
за определената ДОД, копие от трудова книжка, удостоверяваща професионалния опит 
на преподавателите, програма за обучение на децата за ДОД, представена на български 
език, оферта за индивидуална цена на обучение за един учебен час според възрастта на 
детето. 

 

Участник „Арт палитра БГ“  с вх.№ АСД 583/21.07.2020г., 10:05 ч. за ДОД прложни 
изкуства – след отварянето  на запечатан плик с надпис „Б“, комисията констатира 
наличието на следните документи: списък с имената на всички педагогически 
специалисти, които ще осъществяват определената ДОД, документи, удостоверяващи 
професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите 
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за определената ДОД, копие от трудова книжка, удостоверяваща професионалния опит 
на преподавателите, програма за обучение на децата за ДОД, представена на български 
език, оферта за индивидуална цена на обучение за един учебен час според възрастта на 
детето. Всички документи не са удостоверени вярно с оригинала . 

Участник Езикова школа „Арием - 9“ ЕООД с вх.№ АСД 582/21.07.2020г., 10:08 ч. за 
ДОД английски език – след отварянето  на запечатан плик с надпис „Б“, комисията 
констатира наличието на следните документи: списък с имената на всички педагогически 
специалисти, които ще осъществяват определената ДОД, документи, удостоверяващи 
професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите 
за определената ДОД, копие от трудова книжка, удостоверяваща професионалния опит 
на преподавателите, програма за обучение на децата за ДОД, представена на български 
език, оферта за индивидуална цена на обучение за един учебен час според възрастта на 
детето. Не са посочени материално-технически средства, необходими за обезпечаване  
обучението на децата . Не са посочени учебни помагала, необходими за обучението на 
децата за всяка възраст. 

 

Участник  Сдружение „МовАрте“ с вх.№ АСД 583/21.07.2020г., 10:25 ч. за ДОД 
спортни и модерни танци – след отварянето  на запечатан плик с надпис „Б“, комисията 
констатира наличието на следните документи: списък с имената на всички педагогически 
специалисти, които ще осъществяват определената ДОД, документи, удостоверяващи 
професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите 
за определената ДОД, копие от трудова книжка, удостоверяваща професионалния опит 
на преподавателите, програма за обучение на децата за ДОД, представена на български 
език, оферта за индивидуална цена на обучение за един учебен час според възрастта на 
детето. Не са посочени учебни помагала, необходими за обезпечаване на обучението, не 
са доказали професионален опит, липсва документ за допълнителна квалификация на 
преподавателя, представено само уверение за семестриално завършено образование през 
2015г., без диплом. Представените документи за 1ПКС и 2 ПКС нямат съответствие за 
ДОД, за която кандидатстват. 

 Участник СД „Олимпия футбол-клуб – София“ с вх.№ АСД 586/21.07.2020г., 11:39ч. 
– за ДОД футбол – след отварянето  на запечатан плик с надпис „Б“, комисията 
констатира наличието на следните документи: списък с имената на всички педагогически 
специалисти, които ще осъществяват определената ДОД, документи, удостоверяващи 
професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите 
за определената ДОД, копие от трудова книжка, удостоверяваща професионалния опит 
на преподавателите, програма за обучение на децата за ДОД, представена на български 
език, оферта за индивидуална цена на обучение за един учебен час според възрастта на 
детето .  В трудовата книжка на един от преподавателите   е посочено, че работи като 
главен асистент във ВУЗ. 
 
 Участник „Аватар тийм“ с вх.№ АСД 587/21.07.2020г., 11:54ч. – за ДОД  спортни и 
модерни  танци – след отварянето  на запечатан плик с надпис „Б“, комисията констатира 
наличието на следните документи: списък с имената на всички педагогически 
специалисти, които ще осъществяват определената ДОД, документи, удостоверяващи 
професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите 
за определената ДОД, копие от трудова книжка, удостоверяваща професионалния опит 
на преподавателите, програма за обучение на децата за ДОД, представена на български 
език, оферта за индивидуална цена на обучение за един учебен час според възрастта на 
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детето.  Нямат представени в програмата учебни помала за оббучението на децата във 
всяка възрастова група. Не е посочено  мателиално-техническите средства за 
обезпечаване на обучението. 

 

 Участник Сдружение „Ансамбъл Чинари“ – с вх. № АСД 588/21.07.2020г., 11:57ч. - 
за ДОД народни танци – след отварянето  на запечатан плик с надпис „Б“, комисията 
констатира наличието на следните документи: документи, удостоверяващи 
професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите 
за определената ДОД, програма за обучение на децата за ДОД, представена на български 
език, оферта за индивидуална цена на обучение за един учебен час според възрастта на 
детето. Не са представени списък на всички преподаватели, които ще осъществяват 
определената ДОД и копие от документи, удостоверяващи професионалния опит на 
преподавателите. Двама от посочените преподаватели нямат представена допълнителна 
квалификация. 

 Участник ФК „Щурче“ с вх.№ АСД 589/21.07.2020г., 13:01ч. – за ДОД футбол – след 
отварянето  на запечатан плик с надпис „Б“, комисията констатира наличието на 
следните документи: списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще 
осъществяват определената ДОД, документи, удостоверяващи професионалната 
квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите за определената 
ДОД, копие от трудова книжка, удостоверяваща професионалния опит на 
преподавателите, програма за обучение на децата за ДОД, представена на български 
език, оферта за индивидуална цена на обучение за един учебен час според възрастта на 
детето .   

Участник  „Олимпиада спорт-клуб “ с вх.№ АСД 590/21.07.2020г., 13:45ч. – за ДОД 
футбол – след отварянето  на запечатан плик с надпис „Б“, комисията констатира 
наличието на следните документи: списък с имената на всички педагогически 
специалисти, които ще осъществяват определената ДОД, документи, удостоверяващи 
професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите 
за определената ДОД, копие от трудова книжка, удостоверяваща професионалния опит 
на преподавателите, програма за обучение на децата за ДОД, представена на български 
език, оферта за индивидуална цена на обучение за един учебен час според възрастта на 
детето. 
 
  Участник  „Мулти Артс “ ЕООД с вх.№ АСД 591/21.07.2020г., 14:30ч. – за ДОД  
приложни изкуства – след отварянето  на запечатан плик с надпис „Б“, комисията 
констатира наличието на следните документи: списък с имената на всички педагогически 
специалисти, които ще осъществяват определената ДОД, документи, удостоверяващи 
професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите 
за определената ДОД, копие от трудова книжка, удостоверяваща професионалния опит 
на преподавателите, програма за обучение на децата за ДОД, представена на български 
език, оферта за индивидуална цена на обучение за един учебен час според възрастта на 
детето. 
 
  Участник  „ Ей Би Си център “ с вх.№ АСД 592/21.07.2020г., 14:31. – за ДОД  
английски език  – след отварянето  на запечатан плик с надпис „Б“, комисията констатира 
наличието на следните документи: списък с имената на всички педагогически 
специалисти, които ще осъществяват определената ДОД, документи, удостоверяващи 
професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите 
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за определената ДОД, копие от трудова книжка, удостоверяваща професионалния опит 
на преподавателите, програма за обучение на децата за ДОД, представена на български 
език, оферта за индивидуална цена на обучение за един учебен час според възрастта на 
детето. 
 
 Участник Сдружение ДЮФК „Атлетико Артен“ с вх.№ АСД 593/21.07.2020г., 
14:38ч. за ДОД футбол – след отварянето  на запечатан плик с надпис „Б“, комисията 
констатира наличието на следните документи: списък с имената на всички педагогически 
специалисти, които ще осъществяват определената ДОД, документи, удостоверяващи 
професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите 
за определената ДОД, копие от трудова книжка, удостоверяваща професионалния опит 
на преподавателите, програма за обучение на децата за ДОД, представена на български 
език, оферта за индивидуална цена на обучение за един учебен час според възрастта на 
детето.  Представената допълнителна квалификация за треньор към БФС –УЕФА А“ не 
е свързана за работа с деца  в детска градина и не преведена на български език. 

  

 Участник КП „Синьо лъвче“ – с вх.№ АСД 594/21.07.2020г., 14:41ч. за ДОД плуване– 
след отварянето  на запечатан плик с надпис „Б“, комисията констатира наличието на 
следните документи: списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще 
осъществяват определената ДОД, документи, удостоверяващи професионалната 
квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите за определената 
ДОД, копие от трудова книжка, удостоверяваща професионалния опит на 
преподавателите, програма за обучение на децата за ДОД, представена на български 
език, оферта за индивидуална цена на обучение за един учебен час според възрастта на 
детето. 

 

Участник  Сдружение „ДСА“ – с вх.№ АСД 595/21.07.2020г., 14:43ч. за ДОД 
художествена гимнастика – след отварянето  на запечатан плик с надпис „Б“, комисията 
констатира наличието на следните документи: списък с имената на всички педагогически 
специалисти, които ще осъществяват определената ДОД, документи, удостоверяващи 
професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите 
за определената ДОД, копие от трудова книжка, удостоверяваща професионалния опит 
на преподавателите, програма за обучение на децата за ДОД, представена на български 
език, оферта за индивидуална цена на обучение за един учебен час според възрастта на 
детето. 
 
 
Участник  ДСК „Лъвчетата“ – с вх.№ АСД 596/21.07.2020г., 14:44ч. за ДОД тенис на 
корт – след отварянето  на запечатан плик с надпис „Б“, комисията констатира наличието 
на следните документи: списък с имената на всички педагогически специалисти, които 
ще осъществяват определената ДОД, документи, удостоверяващи професионалната 
квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите за определената 
ДОД, копие от трудова книжка, удостоверяваща професионалния опит на 
преподавателите, програма за обучение на децата за ДОД, представена на български 
език, оферта за индивидуална цена на обучение за един учебен час според възрастта на 
детето. 
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            След отварянето на всички пликове с документи на участниците в конкурса по 
реда на тяхното постъпване, комисията установи, че има явили се участници по следните 
ДОД:  

1. Английски език -  „Лу-Гиз“ЕТ„ Омика-1995“ ЕООД, Езикова школа „Арием - 9“ 
ЕООД,  Езиков център „Алис“, Езиков център „Авида“, „Ей Би Си център“ 

2. Спортни и модерни танци - Сдружение „КСТ „Танцувай с мен“, Сдружение 
„Емоушън денсинг скуул“, „Лу-Гиз“ЕТ, „Аватар Тийм“, Сдружение „МовАрте“ 

3. Народни танци - Сдружение „КСТ „Танцувай с мен“, Сдружение „Емоушън 
денсинг скуул“, Сдружение „Ансамбъл Чинари“,“ Лу-Гиз“ЕТ 

4. Художествена гимнастика  - сдружение „ДСА“ 
5. Футбол - ДЮФК „Атлетико Артен“, ДФК „Том и Джери“, ФК „Щурче“, 

СД„Олимпия футбол клуб“-София , Сдружение  „Олимпиада спорт клуб“ 
6. Плуване – КП „Синьо лъвче“, „УСК-РИО“ 
7. Балет - „КЛАСИК - М“ ЕООД 
8. Приложни изкуства – „Мулти арт“ ЕООД,  ДФК „Том и Джери“, „Лу-Гиз“ЕТ, 

„Арт палитра БГ“ 
9. Тенис на корт – ДСК „Лъвчетата“ 

 

Комисията установи, че за ДОД ментална аритметика няма постъпили документи за 
кандидатстване по процедурата за избор на допълнителни образователни дейности в ДГ 
№76 „Сърничка“. 

10. Комисията реши: Допуска до оценка по оценими критерии следните участници: 
„Лу-Гиз“ ЕТ, „Омика-1995“ ЕООД, Езикова школа „Арием - 9“ ЕООД,  Езиков 
център „Алис“, Езиков център „Авида“, „Ей Би Си център“, Сдружение „КСТ 
„Танцувай с мен“, Сдружение „Емоушън денсинг скуул“, „Аватар Тийм“, 
Сдружение „МовАрте“, Сдружение „Ансамбъл Чинари“, Сдружение „ДСА“, 
ДЮФК „Атлетико Артен“, ДФК „Том и Джери“, „Олимпия футбол клуб“-София, 
Сдружение  „Олимпиада спорт клуб“, ФК „Щурче“, Клуб „Синьо лъвче“, „УСК-
РИО“, „КЛАСИК - М“ ЕООД, „Мулти арт“ ЕООД ,“Арт палитра БГ“,  ДСК 
„Лъвчетата“ 

 

Комисията пристъпи към оценяване предложенията на кандидатите по оценими 
критерии, съобразно методиката описана в Правила за осъществяване на допълнителни 
образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична 
община, чл.11, от т.1 до т.5, така както са посочени в обявата. Оценките на всеки 
участник са подробно индивидуализирани в приложение №3 към настоящия протокол. 

След оценяване на предложенията от Kомисията участниците получиха следния брой 
точки: 

11. Английски език  -  „Лу-Гиз“ЕТ- 72,66 точки , „ Омика-1995“ ЕООД – 75,00 точки, 
Езикова школа „Арием - 9“ ЕООД – 84,2 точки,  Езиков център „Алис“- 80,7 
точки, Езиков център „Авида“- 71,32 точки , „Ей Би Си център“- 99,38 точки 

Спортни и Модерни танци - Сдружение „КСТ „Танцувай с мен“ – 100 точки, 
Сдружение „Емоушън денсинг скуул“ – 86,96 точки, , „Лу-Гиз“ ЕТ- 86,66 точки, 
„Аватар Тийм“-73,00 точки , Сдружение „МовАрте“ – 37,27 точки 



18 
 

Народни танци - Сдружение „КСТ „Танцувай с мен“ – 100 точки , Сдружение 
„Емоушън денсинг скуул“- 71,96 точки, „Лу-Гиз“ЕТ- 56,66 точки“ ЕООД, 
Сдружение „Ансамбъл Чинари“- 69,99 точки 

     Художествена гимнастика - Сдружение „ДСА“ – 100 точки 

Футбол - ДЮФК „Атлетико Артен“- 96,75 точки, ДФК „Том и Джери“- 91,57 
точки, „Олимпия футбол клуб“- София - 84,16 точки  , Сдружение  „Олимпиада 
спорт клуб“-100 точки, ФК „Щурче“- 95,07 точки  

Плуване - КП „Синьо лъвче“ – 100 точки,  УСК-РИО“ – 75,00 точки  

Балет - „КЛАСИК - М“ ЕООД – 90 точки 

            Приложни изкуства – „Мулти арт“ ЕООД- 100 точки,  ДФК „Том и Джери“-   

             75,00 точки, „Лу-Гиз“ЕТ- 48,16 точки , „Арт палитра БГ“- 48,16 точки  

Тенис на корт – ДСК „Лъвчетата“ – 100 точки 

 

             На  база  горе-посочените  резултати   –  Комисията  класира  на  първо   място: 
за ДОД балет  -  „КЛАСИК - М“ ЕООД, за ДОД плуване - КП „Синьо лъвче“, за ДОД 
художествена гимнастика  - „Сдружение „ДСК“, за ДОД футбол -Сдружение  
„Олимпиада спорт клуб“, за ДОД английски език – „Ей Би Си център“ , за ДОД спортни 
и модерни танци - Сдружение „КСТ „Танцувай с мен“, за ДОД народни танци -  
Сдружение „КСТ „Танцувай с мен“, за ДОД  Тенис на корт – ДСК „Лъвчетата“, за ДОД 
Приложни изкуства – „Мулти арт“ ЕООД 
 
    На основание чл.16 от Правила за осъществяване на допълнителни 
образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична 
община, Комисията състави настоящия протокол на 31.07.2020г. и го представи на 
Директора на ДГ № 76„Сърничка“ за утвърждаване. 

 

Комисия: 

 

Председател на комисията:  
Заместник директор Изабел Дойчинова-..................................... 
 
Членове:  
Адв. Елена Златева.............................. 

                        Учител  Горица Тодорова........................  
 Председател  на Обществения съвет Емилия Накова............................ 
 Председател на РН Димитър Савов-........................................  

                         Старши експерт „ОСДЗКД“ район „Младост“ Марина Савова-.................. 
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