
Оценка на кандидат ДФК "Тигрите" 

Вх № на кандидат 4255/30.08.2022г. 

Критерии за оценка на офертите по чл. 11, от т.1 до т.5 

„Правила за осъществяване на ДОД в общински детски 

градини на територията на Столична община“ 

Точки Мотиви 

Чл. 11, т.1 Степен 

на квалификация 

на преподавателите 

- макс. Бр. точки 25 

Бакалавър            -   5 т.     

Магистър                - 10 т. 10 
За предложеният преподавател са представени дипломи за висше 

образование степен „Магистър“ по спорт.   

Допълнителна ПК  - 15 т. 15 
Представени са документи за допълнителна професионална 

квалификация - доктор по съответната ДОД.  

Чл. 11, т.2 

Професионален 

опит на 

преподавателите –    

макс. брой точки 

25. 

а) при липса на професионален опит - 5 

т. 
    

б) до 3 години - 10 т.     

в) над 3 години - 25 т. 25 
Представено е копие от трудова книжка, удостоверяващо 

професионален опит на преподавателят над 3 години.  

Чл. 11, т.3 Ресурсно 

обезпечаване на 

определената ДОД -  

Макс. брой точки 

25. 

а) осигурени учебни помагала за 

съответната възраст, които са за сметка 

на кандидата - 10 т. 
10 

Представени са учебни помагала, съобразени със съответната 

възраст на децата. 

б)материално-техническо обезпечаване 

на обучението, което е за сметка на 

кандидата - 15 т. 
15 

Фирмата осигурява ресурси за изпълнение на обучението по 

предложената програма. 

Чл.11, т.4 Цена на определената ДОД за обучение за едно 

занятие според възрастта на детето - максимален брой 

точки 10.  Броят точки се определя по формула. 
6,43 

Цената е определена съгласно формулата на правилата на СО. 

Чл.11, т. 5 

Социална 

отговорност /деца, 

ползващи 

безплатно обучение/ 

- макс. брой точки 

15.  

дете с починал/и родител/и - 4 т.; 4 Социалната отговорност е съобразена с изискванията на чл. 11, 

т.5 от „Правила за осъществяване на ДОД в общински детски 

градини на територията на Столична община“.  
дете със СОП - 5 т.; 5 

когато две деца от едно семейство - 3 т. 3 

дете с изявени дарби в областта на 

определената ДОД - 3 т. 
3 



Общ брой точки по всички критерии:                                               96,43    

    

    

   

Изчисление по формула:  
най-ниска цена 2,25 лв  
цена на участник 3,5 лв  
умножено по : 10    
бр. точки 6,43     

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценка на кандидат СКСВ - ДСА "Том и Джери" 

Вх № на кандидат 4258/30.08.2022г. 

Критерии за оценка на офертите по чл. 11, от т.1 до т.5 

„Правила за осъществяване на ДОД в общински детски 

градини на територията на Столична община“ 

Точки Мотиви 

Чл. 11, т.1 Степен 

на квалификация 

на преподавателите 

- макс. Бр. точки 25 

Бакалавър            -   5 т.     

Магистър                - 10 т. 10 
За предложеният преподавател са представени дипломи за висше 

образование степен „Магистър“ по съответната ДОД.   

Допълнителна ПК  - 15 т. 15 
Представени са документи за допълнителна професионална 

квалификация по съответната ДОД.  

Чл. 11, т.2 

Професионален 

опит на 

преподавателите –    

макс. брой точки 

25. 

а) при липса на професионален опит - 5 

т. 
    

б) до 3 години - 10 т.     

в) над 3 години - 25 т. 25 
Представено е копие от трудова книжка, удостоверяващо 

професионален опит на преподавателят над 3 години.  

Чл. 11, т.3 Ресурсно 

обезпечаване на 

определената ДОД -  

Макс. брой точки 

25. 

а) осигурени учебни помагала за 

съответната възраст, които са за сметка 

на кандидата - 10 т. 
10 

Представени са учебни помагала, съобразени със съответната 

възраст на децата. 

б)материално-техническо обезпечаване 

на обучението, което е за сметка на 

кандидата - 15 т. 
15 

Фирмата осигурява ресурси за изпълнение на обучението по 

предложената програма. 

Чл.11, т.4 Цена на определената ДОД за обучение за едно 

занятие според възрастта на детето - максимален брой 

точки 10.  Броят точки се определя по формула. 
4,50 

Цената е определена съгласно формулата на правилата на СО. 

Чл.11, т. 5 

Социална 

отговорност /деца, 

ползващи 

безплатно обучение/ 

- макс. брой точки 

15.  

дете с починал/и родител/и - 4 т.; 4 Социалната отговорност е съобразена с изискванията на чл. 11, 

т.5 от „Правила за осъществяване на ДОД в общински детски 

градини на територията на Столична община“.  
дете със СОП - 5 т.; 5 

когато две деца от едно семейство - 3 т. 3 

дете с изявени дарби в областта на 

определената ДОД - 3 т. 
3 



Общ брой точки по всички критерии:                                               94,50    

    

    

   

Изчисление по формула:  
най-ниска цена 2,25 лв  
цена на участник 5 лв  
умножено по : 10    
бр. точки 4,50    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценка на кандидат ОЛИМП 26 

Вх № на кандидат 4259/30.08.2022г. 

Критерии за оценка на офертите по чл. 11, от т.1 до т.5 

„Правила за осъществяване на ДОД в общински детски 

градини на територията на Столична община“ 

Точки Мотиви 

Чл. 11, т.1 Степен 

на квалификация 

на преподавателите 

- макс. Бр. точки 25 

Бакалавър            -   5 т.     

Магистър                - 10 т. 10 
За предложеният преподавател са представени дипломи за висше 

образование степен „Магистър“ по съответната ДОД.   

Допълнителна ПК  - 15 т. 15 
Представени са документи за допълнителна професионална 

квалификация. 

Чл. 11, т.2 

Професионален 

опит на 

преподавателите –    

макс. брой точки 

25. 

а) при липса на професионален опит - 5 

т. 
    

б) до 3 години - 10 т.     

в) над 3 години - 25 т. 25 
Представено е копие от трудова книжка, удостоверяващо 

професионален опит на преподавателят над 3 години.  

Чл. 11, т.3 Ресурсно 

обезпечаване на 

определената ДОД -  

Макс. брой точки 

25. 

а) осигурени учебни помагала за 

съответната възраст, които са за сметка 

на кандидата - 10 т. 
10 

Представени са учебни помагала, съобразени със съответната 

възраст на децата. 

б)материално-техническо обезпечаване 

на обучението, което е за сметка на 

кандидата - 15 т. 
15 

Фирмата осигурява ресурси за изпълнение на обучението по 

предложената програма. 

Чл.11, т.4 Цена на определената ДОД за обучение за едно 

занятие според възрастта на детето - максимален брой 

точки 10.  Броят точки се определя по формула. 
10,00 

Цената е определена съгласно формулата на правилата на СО. 

Чл.11, т. 5 

Социална 

отговорност /деца, 

ползващи 

безплатно обучение/ 

- макс. брой точки 

15.  

дете с починал/и родител/и - 4 т.; 4 Социалната отговорност е съобразена с изискванията на чл. 11, 

т.5 от „Правила за осъществяване на ДОД в общински детски 

градини на територията на Столична община“.  
дете със СОП - 5 т.; 5 

когато две деца от едно семейство - 3 т. 3 

дете с изявени дарби в областта на 

определената ДОД - 3 т. 
3 



Общ брой точки по всички критерии:                                               100,00    

    

    

   

Изчисление по формула:  
най-ниска цена 2,25 лв  
цена на участник 2,25 лв  
умножено по : 10    
бр. точки 10,00    

 


