
Вх. № 233/ 15.08.2022 г. 

ПРОТОКОЛ 

от работата на комисията по разглеждането, оценяването и класирането на постъпили 
предложения за осъществяване на допълнителна образователна дейност „Футбол“ в 

ДГ № 143 „Щурче”, гр. София за учебните 2022/2025 г. 

 

Днес, 15.08.2022 г. в 10:00 ч. на основание Заповед № РД-09-91/ 15.08.2022 г. на 
Директора на ДГ № 143 „Щурче” на основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и във връзка с чл. 19, 
ал. 1 от Наредба № 5/ 03.06.2016 г. на МОН за предучилищно образование, чл. 6 и чл. 8 от 
Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски 
градини на територията на Столична община, приети с Решение № 135 на СОС по протокол 
№ 30/06.04.2017 г. на СОС, изменени и допълнени съгласно Решение №795 /21.12.2017 г. по 
Протокол № 45 от 21.12.2017 г. на СОС, Решение № 166 по Протокол № 13 от 14.05.2020 г. 
на СОС (Правилата) и във връзка с писмено заявено желание от страна на родителите по 
групи и Решение по Протокол № 4 от 30.05.2022 г. на Педагогическия съвет на ДГ № 143 
„Щурче“, се състоя конкурс по документи за допълнителни образователни дейности (ДОД), 
извън държавните образователни стандарти по дейност: „Футбол“, който се проведе от 
Комисия в състав: 

1. Миглена Манолова – председател, правоспособен юрист; 
2. Лили Георгиева – старши учител; 
3. Александра Младенова – учител; 
4. Борислава Серафимова- технически сътрудник в "ОКСДС" район Панчарево; 
5. Стефка Швунк - представител на Общественият съвет на ДГ № 143"Щурче". 

 

Вера Джелепска – ЗАС на ДГ № 143 „Щурче“ предаде на председателя на комисията 
подадените два броя документи по реда на постъпването им и в съответствие с входящия 
номер от дневника за входяща кореспонденция с посочени дата, месец, година и час, 
наименованието на кандидата, както следва:  

1. Сдружение „ФУТБУЛНА АКАДЕМИЯ МАРИНОВ“, вх. № 230/ 12.08.2022 г., час 
на постъпване 10:30 ч.;  

2. Сдружение „ФУТБОЛЕН КЛУБ „НАЦИОНАЛ““, вх. № 231/ 12.08.2022 г., час на 
постъпване 13:50 ч.  

В 10:00 ч. се откри публичното заседение на комисията, на което не присъства 
представителя на кандидата. Комисията изчака 15 мин. и след като отново не се яви 
представител, продължи работата си на закрито заседание. Предложенията на кандидатите 
са подадени в срок, в цялост и запечатани. Комисията пристъпи към отварянето им по реда 
на тяхното постъпване, а съдържанието им се подписа от двама от членовете на комисията. 

 



I. В плика, подаден от Сдружение „ФУТБУЛНА АКАДЕМИЯ МАРИНОВ“ се 
установиха два запечатани плика, които се отвориха и се установи следното: 

ПЛИК „А“, в който кадидатът е представил:  
А1. Списък на документите.  
А2. Заявление за участие, което съдържа адрес и седалище на кандидата, телефон за 

контакт и електронен адрес.  
А3. Копие на документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/. 
А4. Декларация, на основание чл. 220, ал. 1 ЗПУО, че педагогическият специалист 

не е извършвал срещу заплащане обучение или подкрепа през предходната учебна година по 
смисъла на чл.178, ал.1, т.2-4 и 14, чл.187, ал.1 т.2 и 4 от ЗПУО на деца от ДГ № 143, ако това 
заплащане е от името и за сметка на децата, включително със средства от настоятелството.  

А5. Валидно свидетелство за съдимост за преподавателя, които ще работи с децата.  
А6. Референции от институции и организации за дейността на кандидата не са 

представени, тъй като кандидатът е новорегистрирано сдружение. 
А7. Проект на договор, съгласно /Приложение № 1/ от Правилата, в който се 

попълват наименованието, ЕИК , седалище и адрес на управление на кандидата.  
 
ПЛИК „Б“, в който е представена оферта, със следното съдържание: 
Б1. Списък с името на педагогическия специалист, който ще осъществява 

обучението по Футбол в ДГ № 143. 
Б2. Документи за квалификация и педагогическа правоспособност на преподавателя 

– дипломи, удостоверение, сертификати;  
Б3. Документи, удостоверяващи професионалният опит на преподавателя; 
Б4.  Програма за обучение на децата по футбол и подвижни игри за първа, втора 

възрастова група – Методика; 
Б5. Индивидуална цена за обучение за един учебен час, според възрастовите групи 

на децата. 
, 
Комисията премина към разглеждането на офертата и констатира, че кандидатът е 

представил  необходимите документи по чл. 10, ал. 1 – 7 от Правилата за осъществяване на 
допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на 
Столична община за ДОД „Футбол“, поради което се допуска до по-нататъшно участие в 
конкурса.  

При оценката на предложението на кандидата, комисията взе следните мотивирани 
решения: 

По критерия за оценка – Степен на квалификация на преподавателите,  комисията 
определи 5 точки, поради следното: Съгласно критериите за оценка на офертата по чл. 10, ал. 
8 и чл. 11 от Правилата в плик „Б“ кандидатът е представил името на преподавателя, който 
ще извършват ДОД „Футбол“ и документи за професионална степен на квалификация – 
бакалавър по специалност „Спорт“ с професионална квалификация „Треньор по футбол“. 

По критерии за оценка – Професионален опит на преподавателите, комисията 
определи 5 точки, тъй като не са представени документи за опит на преподавателя.  

По критерия за оценка – Ресурсно обезпечаване, комисията определи 25 точки, тъй 
като предложените учебни помагала отговарят на възрастовите групи в предучилищното 
образование.  

Според условията на Правилата комисията гласува за цена на определената ДОД - 10 
точки, поради предложена цена от 4,00 лв. за едно занимание за всяка от възрастовите групи, 
която е определена по посочената формула и е идентична с предложената цена от другия 
кандидат.  



За социална отговорност кандидатът получава 15 точки, тъй като е изпълнил 
изискванията по чл. 11, ал. 5 от Правилата. Общият брой точки определен от комисията е 60 
точки.  

 
II. В плика, подаден от Сдружение „ФУТБОЛЕН КЛУБ „НАЦИОНАЛ““ се 

установиха два запечатани плика, които се отвориха и се установи следното: 
ПЛИК „А“, в който кадидатът е представил:  
А1. Списък на документите.  
А2. Заявление за участие, което съдържа адрес и седалище на кандидата, телефон за 

контакт и електронен адрес.  
А3. Копие на документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/ . 
А4. Декларация, на основание чл. 220, ал. 1 ЗПУО, че педагогическият специалист 

не е извършвал срещу заплащане обучение или подкрепа през предходната учебна година по 
смисъла на чл.178, ал.1, т.2-4 и 14, чл.187, ал.1 т.2 и 4 от ЗПУО на деца от ДГ № 143, ако това 
заплащане е от името и за сметка на децата, включително със средства от настоятелството.  

А5. Валидно свидетелство за съдимост за преподавателя, които ще работи с децата.  
А6. Референции от институции и организации за дейността на кандидата; 
А7. Проект на договор, съгласно /Приложение № 1/ от Правилата, в който се 

попълват наименованието, ЕИК , седалище и адрес на управление на кандидата.  
 
ПЛИК „Б“, в който е представена оферта, със следното съдържание: 
Б1. Списък с името на педагогическия специалист, който ще осъществява 

обучението по Футбол в ДГ № 143. 
Б2. Документи за квалификация и педагогическа правоспособност на преподавателя 

– дипломи, удостоверение, сертификати;  
Б3. Документи, удостоверяващи професионалният опит на преподавателя; 
Б4. Програма за обучение на децата по футбол за първа, втора, трета и четвърта 

възрастова група; 
Б5. Индивидуална цена за обучение за един учебен час, според възрастовите групи 

на децата. 
 
Комисията премина към разглеждането на офертата и констатира, че кандидатът е 

представил  необходимите документи по чл. 10, ал. 1 – 7 от Правилата за осъществяване на 
допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на 
Столична община за ДОД „Футбол“, поради което се допуска до по-нататъшно участие в 
конкурса.  

При оценката на предложението на кандидата, комисията взе следните мотивирани 
решения: 

По критерия за оценка – Степен на квалификация на преподавателите,  комисията 
определи 25 точки, поради следното: Съгласно критериите за оценка на офертата по чл. 10, 
ал. 8 и чл. 11 от Правилата в плик „Б“ кандидатът е представил името на преподавателя, който 
ще извършва ДОД „Футбол“ и документи за професионална степен на квалификация – 
бакалавър по специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание“, магистър 
по специалност „Спорт за високи постижения - футбол“. 

По критерии за оценка – Професионален опит на преподавателите, комисията 
определи 25 точки, тъй като от представеното копие от трудовата книжка на преподавателя 
се установи професионален опит над 3 години.  

По критерия за оценка – Ресурсно обезпечаване, комисията определи 25 точки, тъй 
като предложените учебни помагала отговарят на възрастовите групи в предучилищното 
образование.  



Според условията на Правилата комисията гласува за цена на определената ДОД - 10 
точки, поради предложена цена от 4,00 лв. за едно занимание за всяка от възрастовите групи, 
която е определена по посочената формула и е идентична с предложената цена от другия 
кандидат.  

За социална отговорност кандидатът получава 15 точки, тъй като е изпълнил 
изискванията по чл. 11, ал. 5 от Правилата. Общият брой точки определен от комисията е 100 
точки.  

Въз основа на оценката на кандидатите по посочените критерии Комисията предлага 
на Директора на ДГ № 143 „Щурче“ за ДОД „ФУТБОЛ“ се извърши следното класиране:  

Първо място: Сдружение „ФУТБОЛЕН КЛУБ „НАЦИОНАЛ““ ЕИК 175175580 с 
общ брой 100 точки. 

Второ място: Сдружение „ФУТБОЛНА АКАДЕМИЯ МАРИНОВ“, ЕИК 206770458 
с общ брой 60 точки. 

 Предвид класирането, комисията предлага да бъде издадена заповед и подписан 
договор за 3 /три/ учебни години с класиралия се на първо място кандидат Сдружение 
„ФУТБОЛЕН КЛУБ „НАЦИОНАЛ““, ЕИК 175175580 и да бъде допуснато предварително 
изпълнение на основание чл. 60 от АПК и чл. 18 от Правилата, тъй като това се налага, за да 
се обезпечи нормалното развитие на децата в предучилищната възраст; да се създадат 
условия и възможности за участия на децата в спортни занимания, с оглед подобряване на 
физическата им дееспособност и функционалното им състояние; ще се формират и развият 
техните социални качества – умения за работа в екип, толерантност, лидерство, дисциплина 
и увереност. 

В случай, че не се допусне предварително изпълнение от закъснението на 
изпълнението след 01.10.2022 г. може да последва значителна или трудно поправима вреда 
за децата.  

Комисията приключи своята работа, резултатите от която са отразени в настоящия 
протокол, който ведно с цялата налична документация да се предадат на директора на ДГ № 
143 „Щурче“. 

Настоящият протокол се изготви на основание чл. 16 от Правилата и се подписа на 
15.08.2022 г. След извеждането му, протоколът следва да се публикува на интернет-
страницата на детската градина.  

 КОМИСИЯ:  

1. Миглена Манолова – (П)*; 
2. Лили Георгиева  – (П) *; 
3. Александра Младенова -(П) *; 
4. Борислава Серафимова – (П) *; 
5. Стефка Швунк - (П) * 

* Подписите са заличени на основание ЗЗЛД 


