
Вх. № 1394/17.07.2018 г. 

ПРОТОКОЛ 

За разглеждане на постъпилите оферти за осъществяване на допълнителни 

образователни дейности в ДГ 103 „ Патиланско царство”, гр София 

На 17.07.2018г.  на основание   заповед № 267/09.07.2018 г. и постъпила жалба от 

Сдружение „Детско-юношески Футболен Клуб „Атлетико Артен“ с вх. № 

1388/06.07.2018 г., Комисията се събра в състав: 

Председател: Г. П. – старши учител в ДГ №103 

Секретар: Ю. Н. – учител в ДГ № 103 

И с участието на: 

  1. Е.  К. – началник отдел „Образование, социални дейности, култура, спорт, 

интеграция и здравеопазване“ на р - н  „Подуяне“; 

2. М. Е. – представител на родителското настоятелство при ДГ № 103 „Патиланско 

царство“; 

3. Ц. М. – представител на Обществения съвет към ДГ № 103 „Патиланско 

царство“ 

Със задача: на 17.07.2018 год. в 08.00 ч.  да преразгледа документите на 

всички кандидатите за участие в конкурса за избор на изпълнител на 

допълнителна образователна дейност „Футбол“ в ДГ № 103 „Патиланско 

царство“: 

1. СД „Олимпия футбол клуб София“ с вх. № 1140/22.06.2018 год. 

2. ФК „Лъвчета - 2017“ с вх. № 1141/22. 06. 2018 год. 

3. ДЮФК „Национал“ с вх. № 1142/22. 06. 2018 год.  

4. Сдружение ДЮФК „Атлетико Артен“ вх. № 1144/22.06.2018год. 

При разглеждането на документите, Комисията констатира следното: 

1. Документите на СД „Олимпия футбол клуб София“ не съответстват на 

изискванията на чл. 10 ал.7, съгласно който в проектът на договора се вписват данните 

на кандидата и се подписва от него. В проекта на договора, подаден от този кандидат, в 

нарушение на чл. 10 ал.7  е попълнена и друга информация извън посочената в ал.10 ал.7, 
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а именно - посочена е предлаганата индивидуална цена  на един учебен час. Тази 

информация съгласно Правилата за осъществяване на допълнителни образователни 

дейности /ДОД/ в общинските детски градини на територията на Столична община, а 

именно чл. 13 ал.2 във връзка с чл.10 ал.8 буква д) следва да бъде посочена в 

документите, включени в плик Б.  Комисията взе решение, че посоченото нарушение е 

съществено нарушение на Правилата за осъществяване на допълнителни образователни 

дейности в общинските детски градини на територията на Столична община, поради  

което  офертата на СД „Олимпия футбол клуб София“ не се допуска до по- нататъшно 

участие в конкурса. 

2. Документите на ФК „Лъвчета - 2017“ съответстват на изискванията на 

Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските 

детски градини на територията на Столична община и се допускат до участие в конкурса. 

3. Документите на ДЮФК „Национал“ съответстват на Правилата за 

осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини 

на територията на Столична община и се допускат до участие в конкурса. 

4. Документите на Сдружение ДЮФК „Атлетико Артен“ съответстват на 

Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските 

детски градини на територията на Столична община и се допускат до участие в конкурса. 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите в плик Б на всички 

допуснати кандидати, съгласно критериите по чл. 11 от Правилата за осъществяване на 

допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на 

Столична община. 

Въз основа на оценката на кандидатите по посочените критерии Комисията 

предлага на Директора на ДГ №103 кандидатите за ДОД Футбол да бъдат класирани 

както следва: 

Първо място: ДЮФК „Национал“ –  92,5 точки 

Второ място: ФК „Лъвчета“ – 87,70 точки 

Трето място: Сдружение ДЮФК „Атлетико Артен“–  81,5 точки 
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Комисията предлага на Директора на ДГ №103 „Патиланско царство“ да сключи 

договор с класираната фирма с най-много точки за ДОД Футбол за  учебните 2018/2019, 

2019/2020, 2020/2021 години. 

След приключване на своята работа членовете на Комисията подписаха 

протокола. 

Комисия: 

Г. П. – -……………………….. 

                                        (подпис) 

Ю. Н. – …………………………. 

                                                          (подпис) 

Е. К. – ……………………. 

                                           (подпис) 

             М. Е. – ……………………. 

                                     (подпис) 

Ц. М. – …………………………. 

                                                              (подпис) 

 

Дата: 17.07.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


