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35. СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ” 
 

София 1164, р-н „Лозенец”, ул. „Добри Войников” № 16, тел. 866 10 60, 963 37 31 

факс: 866 21 95, e-mail sou_35@abv.bg 

 

 

П Р О Т О К О Л  №1 

 

 

Днес, 30.07.2021 г., в изпълнение на Заповед №ЛС-943/06.07.2021 г. на Директора на  

35. СЕУ „Добри Войников” се състоя заседание на комисия в състав: 

Председател – Петър Зарев – заместник-директор по АСД 

Членове: 

1. Татяна Вълчева – заместник-директор УД 

2. Албена Желязкова – финансов контрольор 

3. Тошко Тонев – главен учител, начален етап 

4. Ангел Сентов – Председател на Обществения съвет към 35. СЕУ „Добри Войников” 

 

Комисията за разглеждане и оценка на конкурсната документация започна работа  

в 09:00 часа. В канцеларията на училището са постъпили 19 (деветнадесет) оферти за участие в 

конкурс за осъществяване на извънкласни дейности в 35. СЕУ „Добри Войников” за учебната 

2021/2022 година. 

 

Позиция Шахмат 

В срока за представяне на оферти /съгласно конкурсната документация – 17 ч. на 28.07.2021 г./  

в канцеларията на 35. СЕУ „Добри Войников”, съгласно входящия регистър са постъпили  

1 /един/ брой оферти, както следва: 
 

№ по 

ред 

вх. № от 

деловодството 
дата фирма 

13 1026 28.07.2021 г. Шахматен клуб ЦСКА 
  

Пликът е заведен с входящ номер. Съдържа изискуемите реквизити, съгласно конкурсната 

документация. 

Комисията пристъпи към отваряне на офертата.  

Офертата е с вх. №1026, подадена на 28.07.2021 г. от представител на Шахматен клуб 

ЦСКА. Офертата е представена в непрозрачен, запечатан плик, с ненарушена цялост, на плика има 

всички необходими реквизики. В основния плик са поставени два плика, съответно с надписи Плик 

А и Плик Б. Двата плика са запечатани, непрозрачни и с ненарушена цялост. Членовете на 

комисията пристъпиха към отварянето на Плик А. 

В Плик А кандидатът е приложил: 

- Списък на документите, съдържащи се в офертата – Да 

- Заявление за участие – Да 

- Заверено от участника копие на документа за регистрация – Да 

- Лиценз за осъществяване на дейността – Да 

- Устав на клуба – Да 

- Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование – Да 

- Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател – Да 

- Референции – Да (9 бр.) 

- Проект на договор – Да 

Представените документи са редовни, удостоверенията са издадени в законоустановените срокове. 

Комисията единодушно реши: допуска кандидата до участие в конкурса и 5пристъпи към 

отваряне на Плик Б. 

В Плик Б има оферта на кандидата за участие в конкурса с приложени докумети, както следва: 
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- Списък с имената на педагогическите специалисти – Да 

- Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата 

правоспособност на преподавателите – Да 

- Документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите – Да 

- Програма за обучение на учениците – Да (I – VI клас) 

- Индивидуална цена за обучение на 1 ученик за 1 астрономически час – 5 лв.  

- Социална отговорност – 20% 

- Срок, за който ще бъде предоставена извънкласната дейност – 3 учебни години 
 

Обобщена таблица за оценка на офертите съгласно обявените критерии за позиция Шахмат 

вх. № име на фирмата 

Степен на 

квалификация 

Професионален 

опит 

Програма 

 

Индивидуална 

цена 

Социална 

отговорност 

Общ брой 

точки 

максимален 
брой точки –  

25 

максимален  
брой точки –  

25 

максимален 
брой точки –  

20 

максимален  
брой точки –  

20 

максимален 
брой точки – 

 10 

максимален 
брой точки –  

100 

1026 
Шахматен клуб 

ЦСКА 
5 25 10 20 10 70 

 

 

Позиция Модерни танци 

В срока за представяне на оферти /съгласно конкурсната документация – 17 ч. на 28.07.2021 г./ 

в канцеларията на 35 СЕУ „Добри Войников”, съгласно входящия регистър са постъпили  

5 /пет/ броя оферти, както следва: 

 

№ по 

ред 

вх. № от 

деловодството 
дата фирма 

1 955 19.07.2021 г. 
Сдружение „СПОРТЕН КЛУБ 

ЗВЕЗДИ” 

3 962 19.07.2021 г. 
Сдружение „Спортно-танцова 

формация денс мюзик Естрея” 

10 1017 27.07.2021 г. „Фреш 365” ЕООД 

16 1029 28.07.2021 г. Сдружение Академия „Том и Джери“. 

19 №1032 28.07.2021 г. 
Сдружение „Клуб за изкуства 

Терпсихора“ 

  

Всичики пликове са заведени с входящи номера. Съдържат изискуемите реквизити, 

съгласно конкурсната документация. 

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване. 

1. Оферта с вх. №955, подадена на 19.07.2021 г. от представител на фирма Сдружение 

„СПОРТЕН КЛУБ ЗВЕЗДИ”. Офертата е представена в непрозрачен, запечатан плик, с 

ненарушена цялост, на плика има всички необходими реквизики. В основния плик са поставени 

два плика, съответно с надписи Плик А и Плик Б. Двата плика са запечатани, непрозрачни и с 

ненарушена цялост. Членовете на комисията пристъпиха към отварянето на Плик А. 

В Плик А кандидатът е приложил: 

- Заявление за участие – Да 

- Заверено от участника копие на документа за регистрация – Да 

- Устав – Да 

- Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование – Да 

- Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател – Да 

- Референции – Да (3 бр.) 

- Проект на договор – Да 

Представените документи са редовни, удостоверенията са издадени в законоустановените срокове. 

Комисията единодушно реши: допуска кандидата до участие в конкурса и пристъпи към 

отваряне на Плик Б. 
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В Плик Б има оферта на кандидата за участие в конкурса с приложени докумети, както следва: 

- Списък с имената на педагогическите специалисти – Да 

- Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата 

правоспособност на преподавателите – Да 

- Документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите – Да 

- Програма за обучение на учениците – Да 

- Индивидуална цена за обучение на 1 ученик за 1 астрономически час – 5 лв. 

- Социална отговорност – 20% 

- Срок, за който ще бъде предоставена извънкласната дейност – 3 учебни години 

 

2. Оферта с вх. №962, подадена на 19.07.2021 г. от представител на Сдружение „Спортно-

танцова формация денс мюзик Естрея”. Офертата е представена в непрозрачен, запечатан плик, 

с ненарушена цялост, на плика има всички необходими реквизики. В основния плик са поставени 

два плика, съответно с надписи Плик А и Плик Б. Двата плика са запечатани, непрозрачни и с 

ненарушена цялост. Членовете на комисията пристъпиха към отварянето на Плик А. 

В Плик А кандидатът е приложил: 

- Списък на документите, съдържащи се в офертата – Да 

- Заявление за участие – Да 

- Заверено от участника копие на документа за регистрация – Да  

- Устав на сдружението 

- Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование – Да (3 бр.) 

- Удостоверение за психично здраве – Да (2 бр.) 

- Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател – Да (2 бр.) 

- Референции – Да (4 бр.) 

- Проект на договор – Да 

Представените документи са редовни, удостоверенията са издадени в законоустановените срокове. 

Комисията единодушно реши: допуска кандидата до участие в конкурса и пристъпи към 

отваряне на Плик Б. 

В Плик Б има оферта на кандидата за участие в конкурса с приложени докумети, както следва: 

- Списък с имената на педагогическите специалисти – Да 

- Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата 

правоспособност на преподавателите – Да (2 бр.) 

- Документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите – Да (2 бр.) 

- Програма за обучение на учениците – Да 

- Индивидуална цена за обучение на 1 ученик за 1 астрономически час – 5 лв.  

- Социална отговорност – 25% 

- Срок, за който ще бъде предоставена извънкласната дейност – 3 учебни години 

 

3. Оферта с вх. №1017, подадена на 27.07.2021 г. от представител на фирма „Фреш 365” 

ЕООД. Офертата е представена в непрозрачен, запечатан плик, с ненарушена цялост, на плика има 

всички необходими реквизики. В основния плик са поставени два плика, съответно с надписи Плик 

А и Плик Б. Двата плика са запечатани, непрозрачни и с ненарушена цялост. Членовете на 

комисията пристъпиха към отварянето на Плик А. 

В Плик А кандидатът е приложил: 

- Списък на документите, съдържащи се в офертата – Да 

- Заявление за участие – Да 

- Заверено от участника копие на документа за регистрация – Да  

- Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование – Да  

- Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател – Да 

- Референции – Да (4 бр.) 

- Проект на договор – Да 

Представените документи са редовни, удостоверенията са издадени в законоустановените срокове. 
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Комисията единодушно реши: допуска кандидата до участие в конкурса и пристъпи към 

отваряне на Плик Б. 

В Плик Б има оферта на кандидата за участие в конкурса с приложени докумети, както следва: 

- Списък с имената на педагогическите специалисти – Да 

- Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата 

правоспособност на преподавателите – Да  

- Документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите – Да 

- Програма за обучение на учениците – Да 

- Индивидуална цена за обучение на 1 ученик за 1 астрономически час – 5 лв.  

- Социална отговорност – 20% 

- Срок, за който ще бъде предоставена извънкласната дейност – 1 учебни години 

 

4. Оферта с вх. №1029, подадена на 28.07.2021 г. от представител на Академия „Том и Джери“. 

Офертата е представена в непрозрачен, запечатан плик, с ненарушена цялост, на плика има всички 

необходими реквизики. В основния плик са поставени два плика, съответно с надписи Плик А и 

Плик Б. Двата плика са запечатани, непрозрачни и с ненарушена цялост. Членовете на комисията 

пристъпиха към отварянето на Плик А. 

В Плик А кандидатът е приложил: 

- Списък на документите, съдържащи се в офертата – Да 

- Заявление за участие – Да 

- Заверено от участника копие на документа за регистрация – Да  

- Устав на сдружението 

- Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование – Да (2 бр.) 

- Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател – Да (1 бр.) 

- Референции – Да (5 бр.) 

- Проект на договор – Да 

Представените документи са редовни, удостоверенията са издадени в законоустановените срокове. 

Комисията единодушно реши: допуска кандидата до участие в конкурса и пристъпи към 

отваряне на Плик Б. 

В Плик Б има оферта на кандидата за участие в конкурса с приложени докумети, както следва: 

- Списък с имената на педагогическите специалисти – Да 

- Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата 

правоспособност на преподавателите – Да  

- Документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите – Да 

- Програма за обучение на учениците – Да 

- Индивидуална цена за обучение на 1 ученик за 1 астрономически час – 3,49 лв.  

- Социална отговорност – 20% 

- Срок, за който ще бъде предоставена извънкласната дейност – 3 учебни години 

 

5. Оферта с вх. №1032, подадена на 28.07.2021 г. от представител на Сдружение „Клуб за 

изкуства Терпсихора“. Офертата е представена в непрозрачен, запечатан плик, с ненарушена 

цялост, на плика има всички необходими реквизики. В основния плик са поставени два плика, 

съответно с надписи Плик А и Плик Б. Двата плика са запечатани, непрозрачни и с ненарушена 

цялост. Членовете на комисията пристъпиха към отварянето на Плик А. 

В Плик А кандидатът е приложил: 

- Списък на документите, съдържащи се в офертата – Да 

- Заявление за участие – Да 

- Заверено от участника копие на документа за регистрация – Да  

- Устав на сдружението 

- Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование – Да 

- Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател – Да 

- Референции – Да (2 бр.) 
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- Проект на договор – Да 

Представените документи са редовни, удостоверенията са издадени в законоустановените срокове. 

Комисията единодушно реши: допуска кандидата до участие в конкурса и пристъпи към 

отваряне на Плик Б. 

В Плик Б има оферта на кандидата за участие в конкурса с приложени докумети, както следва: 

- Списък с имената на педагогическите специалисти – Да 

- Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата 

правоспособност на преподавателите – Да  

- Документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите – Да 

- Програма за обучение на учениците – Да 

- Индивидуална цена за обучение на 1 ученик за 1 астрономически час – 6,25 лв.  

- Социална отговорност – 20% 

- Срок, за който ще бъде предоставена извънкласната дейност – Да 
 

Обобщена таблица за оценка на офертите съгласно обявените критерии  за позиция Модерни танци 

вх. № име на фирмата 

Степен на 

квалификация 

Професионален 

опит 

Програма 

 

Индивидуална 

цена 

Социална 

отговорност 

Общ брой 

точки 

максимален 
брой точки –  

25 

максимален  
брой точки –  

25 

максимален 
брой точки –  

20 

максимален  
брой точки –  

20 

максимален 
брой точки – 

 10 

максимален 
брой точки –  

100 

955 
Сдружение 

„Спортен клуб 

звезди” 

5 25 15 13,96 10 68,96 

962 

Сдружение 

„Спортно-танцова 

формация денс 

мюзик естрея” 

11,67 16,67 20 13,96 10 72,30 

1017 „Фреш 365” ЕООД 15 25 20 13,96 10 83,96 

1029 
Сдружение „Том и 

Джери“. 
25 25 15 20 10 95 

1032 
Сдружение „Клуб за 

изкуства Терпсихора“ 
25 25 0 11,17 10 71,17 

 

Позиция  Английски език – начален етап 

В срока за представяне на оферти /съгласно конкурсната документация – 17 ч. на 28.07.2021 г./  

в канцеларията на 35. СЕУ „Добри Войников”, съгласно входящия регистър са постъпили  

2 /два/ броя оферти, както следва: 
 

№ по 

ред 

вх. № от 

деловодството 

дата фирма 

8 988 21.07.2021 г. „Сигма – 2000 – Фарос” ООД 

14 1027 28.07.2021 г. Академия „Том и Джери“ 

Всичики пликове са заведени с входящи номера. Съдържат изискуемите реквизити, 

съгласно конкурсната документация. 

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване. 

1. Оферта с вх. №988, подадена на 21.07.2021 г. от представител на фирма „Сигма – 2000 – 

Фарос” ООД. Офертата е представена в непрозрачен, запечатан плик, с ненарушена цялост, на 

плика има всички необходими реквизики. В основния плик са поставени два плика, съответно с 

надписи Плик А и Плик Б. Двата плика са запечатани, непрозрачни и с ненарушена цялост. 

Членовете на комисията пристъпиха към отварянето на Плик А. 

В Плик А кандидатът е приложил: 

- Списък на документите, съдържащи се в офертата – Да 

- Заявление за участие – Да 

- Заверено от участника копие на документа за регистрация – Да 

- Пълномощно от председателя на дружеството – Да 
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- Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование – Да (4 бр. – едната е на управителя) 

- Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател – Да (3 бр.) 

- Референции – Да (10 бр.) 

- Проект на договор – Да 

Представените документи са редовни, удостоверенията са издадени в законоустановените срокове. 

Комисията единодушно реши: допуска кандидата до участие в конкурса и пристъпи към 

отваряне на Плик Б. 

В Плик Б има оферта на кандидата за участие в конкурса с приложени докумети, както следва: 

- Списък с имената на педагогическите специалисти – Да 

- Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата 

правоспособност на преподавателите – Да (3 бр.) 

- Документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите – Да (3 бр.) 

- Програма за обучение на учениците – Да 

- Индивидуална цена за обучение на 1 ученик за 1 астрономически час – 5,15 лв. 

- Социална отговорност – 20% 

- Срок, за който ще бъде предоставена извънкласната дейност – 3 учебни години 

 

2. Оферта с вх. №1027, подадена на 28.07.2021 г. от представител на Академия „Том и Джери“. 

Офертата е представена в непрозрачен, запечатан плик, с ненарушена цялост, на плика има всички 

необходими реквизики. В основния плик са поставени два плика, съответно с надписи Плик А и 

Плик Б. Двата плика са запечатани, непрозрачни и с ненарушена цялост. Членовете на комисията 

пристъпиха към отварянето на Плик А. 

В Плик А кандидатът е приложил: 

- Списък на документите, съдържащи се в офертата – Да 

- Заявление за участие – Да 

- Заверено от участника копие на документа за регистрация – Да 

- Устав на сдружението 

- Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование – Да (2 бр.) 

- Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател – Да (2 бр.) 

- Сертификати на фирмата – Да 

- Референции – Да (6 бр.) 

- Проект на договор – Да 

Представените документи са редовни, удостоверенията са издадени в законоустановените срокове. 

Комисията единодушно реши: допуска кандидата до участие в конкурса и пристъпи към 

отваряне на Плик Б. 

В Плик Б има оферта на кандидата за участие в конкурса с приложени докумети, както следва: 

- Списък с имената на педагогическите специалисти – Да 

- Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата 

правоспособност на преподавателите – Да  

- Документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите – Да 

- Програма за обучение на учениците – Да 

- Индивидуална цена за обучение на 1 ученик за 1 астрономически час – 3,49 лв. 

- Социална отговорност – 20% 

- Срок, за който ще бъде предоставена извънкласната дейност – 3 учебни години 

 
 

Обобщена таблица за оценка на офертите съгласно обявените критерии за позиция Английски език – 

начален етап 

вх. № име на фирмата 

Степен на 

квалификация 

Професионален 

опит 

Програма 

 

Индивидуална 

цена 

Социална 

отговорност 

Общ брой 

точки 
максимален 
брой точки –  

25 

максимален  
брой точки –  

25 

максимален 
брой точки –  

20 

максимален  
брой точки –  

20 

максимален 
брой точки – 

 10 

максимален 
брой точки –  

100 
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988 
„Сигма – 2000 – 

Фарос” ООД 
25 25 20 13,55 10 93,55 

1027 
Академия „Том и 

Джери“ 
15 25 0 20 10 70 

 

Позиция  Английски език – прогимназиален етап 

В срока за представяне на оферти /съгласно конкурсната документация – 17 ч. на 28.07.2021 г./  

в канцеларията на 35. СЕУ „Добри Войников”, съгласно входящия регистър са постъпили  

1 /един/ брой оферти, както следва: 
 

№ по 

ред 

вх. № от 

деловодството 

дата фирма 

7 987 21.07.2021 г. „Сигма – 2000 – Фарос” ООД 

 

 Пликът е заведен с входящ номер. Съдържа изискуемите реквизити, съгласно конкурсната 

документация. 

Комисията пристъпи към отваряне на офертата.  

Офертата е с вх. №987, подадена на 21.07.2021 г. от представител на фирма „Сигма – 2000 – 

Фарос” ООД. Офертата е представена в непрозрачен, запечатан плик, с ненарушена цялост, на 

плика има всички необходими реквизики. В основния плик са поставени два плика, съответно с 

надписи Плик А и Плик Б. Двата плика са запечатани, непрозрачни и с ненарушена цялост. 

Членовете на комисията пристъпиха към отварянето на Плик А. 

В Плик А кандидатът е приложил: 

- Списък на документите, съдържащи се в офертата – Да 

- Заявление за участие – Да 

- Заверено от участника копие на документа за регистрация – Да 

- Пълномощно от председателя на дружеството – Да 

- Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование – Да (4 бр. – едната е на управителя) 

- Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател – Да (3 бр.) 

- Референции – Да (10 бр.) 

- Проект на договор – Да 

Представените документи са редовни, удостоверенията са издадени в законоустановените срокове. 

Комисията единодушно реши: допуска кандидата до участие в конкурса и пристъпи към 

отваряне на Плик Б. 

В Плик Б има оферта на кандидата за участие в конкурса с приложени докумети, както следва: 

- Списък с имената на педагогическите специалисти – Да 

- Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата 

правоспособност на преподавателите – Да (3 бр.) 

- Документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите – Да (3 бр.) 

- Програма за обучение на учениците – Да 

- Индивидуална цена за обучение на 1 ученик за 1 астрономически час – 5,15 лв. 

- Социална отговорност – 20% 

- Срок, за който ще бъде предоставена извънкласната дейност – 3 учебни години 

 

Обобщена таблица за оценка на офертите съгласно обявените критерии за позиция Английски език – 

прогимназиален етап 

вх. № име на фирмата 

Степен на 

квалификация 

Професионален 

опит 

Програма 

 

Индивидуална 

цена 

Социална 

отговорност 

Общ брой 

точки 

максимален 
брой точки –  

25 

максимален  
брой точки –  

25 

максимален 
брой точки –  

20 

максимален  
брой точки –  

20 

максимален 
брой точки – 

 10 

максимален 
брой точки –  

100 

987 
„Сигма – 2000 – 

Фарос” ООД 
25 25 20 20 10 100 
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Позиция  Немски език – начален етап 

В срока за представяне на оферти /съгласно конкурсната документация – 17 ч. на 28.07.2021 г./  

в канцеларията на 35. СЕУ „Добри Войников”, съгласно входящия регистър са постъпили  

1 /един/ брой оферти, както следва: 
 

№ по 

ред 

вх. № от 

деловодството 

дата фирма 

6 986 21.07.2021 г. „Сигма – 2000 – Фарос” ООД 

  

Пликът е заведен с входящ номер. Съдържа изискуемите реквизити, съгласно конкурсната 

документация. 

Комисията пристъпи към отваряне на офертата. 

Офертата е с вх. №986, подадена на 21.07.2021 г. от представител на фирма „Сигма – 2000 – 

Фарос” ООД. Офертата е представена в непрозрачен, запечатан плик, с ненарушена цялост, на 

плика има всички необходими реквизики. В основния плик са поставени два плика, съответно с 

надписи Плик А и Плик Б. Двата плика са запечатани, непрозрачни и с ненарушена цялост. 

Членовете на комисията пристъпиха към отварянето на Плик А. 

В Плик А кандидатът е приложил: 

- Списък на документите, съдържащи се в офертата – Да 

- Заявление за участие – Да 

- Заверено от участника копие на документа за регистрация – Да 

- Пълномощно от председателя на дружеството – Да 

- Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование – Да (3 бр.) 

- Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател – Да (2 бр.) 

- Референции – Да (2 бр.) 

- Проект на договор – Да 

Представените документи са редовни, удостоверенията са издадени в законоустановените срокове. 

Комисията единодушно реши: допуска кандидата до участие в конкурса и пристъпи към 

отваряне на Плик Б. 

В Плик Б има оферта на кандидата за участие в конкурса с приложени докумети, както следва: 

- Списък с имената на педагогическите специалисти – Да 

- Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата 

правоспособност на преподавателите – Да (2 бр.) 

- Документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите – Да (2 бр.) 

- Програма за обучение на учениците – Да 

- Индивидуална цена за обучение на 1 ученик за 1 астрономически час – 5,96 лв. 

- Социална отговорност – 20% 

- Срок, за който ще бъде предоставена извънкласната дейност – 3 учебни години 

 

Обобщена таблица за оценка на офертите съгласно обявените критерии за позиция Немски език – 

начален етап 

вх. № име на фирмата 

Степен на 

квалификация 

Професионален 

опит 

Програма 

 

Индивидуална 

цена 

Социална 

отговорност 

Общ брой 

точки 
максимален 
брой точки –  

25 

максимален  
брой точки –  

25 

максимален 
брой точки –  

20 

максимален  
брой точки –  

20 

максимален 
брой точки – 

 10 

максимален 
брой точки –  

100 

986 
„Сигма – 2000 – 

Фарос” ООД 
12,5 25 20 20 10 87,50 

 

Позиция  Немски език – прогимназиален етап 

В срока за представяне на оферти /съгласно конкурсната документация – 17 ч. на 28.07.2021 г./  

в канцеларията на 35 СЕУ „Добри Войников”, съгласно входящия регистър са постъпили  

1 /един/ брой оферти, както следва: 
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№ по 

ред 

вх. № от 

деловодството 

дата фирма 

5 985 21.07.2021 г. „Сигма – 2000 – Фарос” ООД 

  

Пликът е заведен с входящ номер. Съдържа изискуемите реквизити, съгласно конкурсната 

документация. 

Комисията пристъпи към отваряне на офертата. 

Офертата е с вх. №985, подадена на 21.07.2021 г. от представител на фирма „Сигма – 2000 – 

Фарос” ООД. Офертата е представена в непрозрачен, запечатан плик, с ненарушена цялост, на 

плика има всички необходими реквизики. В основния плик са поставени два плика, съответно с 

надписи Плик А и Плик Б. Двата плика са запечатани, непрозрачни и с ненарушена цялост. 

Членовете на комисията пристъпиха към отварянето на Плик А. 

В Плик А кандидатът е приложил: 

- Списък на документите, съдържащи се в офертата – Да 

- Заявление за участие – Да 

- Заверено от участника копие на документа за регистрация – Да 

- Пълномощно от председателя на дружеството – Да 

- Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование – Да (3 бр.) 

- Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател – Да (2 бр.) 

- Референции – Да (2 бр.) 

- Проект на договор – Да 

Представените документи са редовни, удостоверенията са издадени в законоустановените срокове. 

Комисията единодушно реши: допуска кандидата до участие в конкурса и пристъпи към 

отваряне на Плик Б. 

В Плик Б има оферта на кандидата за участие в конкурса с приложени докумети, както следва: 

- Списък с имената на педагогическите специалисти – Да 

- Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата 

правоспособност на преподавателите – Да (2 бр.) 

- Документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите – Да (2 бр.) 

- Програма за обучение на учениците – Да 

- Индивидуална цена за обучение на 1 ученик за 1 астрономически час – 5,96 лв. 

- Социална отговорност – 20% 

- Срок, за който ще бъде предоставена извънкласната дейност – 3 учебни години 
 

Обобщена таблица за оценка на офертите съгласно обявените критерии за позиция Немски език – 

прогимназиален етап 

вх. № име на фирмата 

Степен на 

квалификация 

Професионален 

опит 

Програма 

 

Индивидуална 

цена 

Социална 

отговорност 

Общ брой 

точки 

максимален 
брой точки –  

25 

максимален  
брой точки –  

25 

максимален 
брой точки –  

20 

максимален  
брой точки –  

20 

максимален 
брой точки – 

 10 

максимален 
брой точки –  

100 

985 
„Сигма – 2000 – 

Фарос” ООД 
12,50 25 20 20 10 87,50 

 

Позиция Таекуон-до 

В срока за представяне на оферти /съгласно конкурсната документация – 17 ч. на 28.07.2021 г./  
в канцеларията на 35. СЕУ „Добри Войников”, съгласно входящия регистър са постъпили  
1 /един/ брой оферти, както следва: 
 

№ по 

ред 

вх. № от 

деловодството 
дата фирма 

4 966 20.07.2021 г. Сдружение „Таекуон-До клуб Левски” 
  

Пликът е заведен с входящ номер. Съдържа изискуемите реквизити, съгласно конкурсната 

документация. 
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Комисията пристъпи към отваряне на офертата. 

Офертата е с вх. №966, подадена на 20.07.2021 г. от представител на Сдружение „Таекуон-

До клуб Левски”. Офертата е представена в непрозрачен, запечатан плик, с ненарушена цялост, 

на плика има всички необходими реквизики. В основния плик са поставени два плика, съответно 

с надписи Плик А и Плик Б. Двата плика са запечатани, непрозрачни и с ненарушена цялост. 

Членовете на комисията пристъпиха към отварянето на Плик А. 

В Плик А кандидатът е приложил: 

- Списък на документите, съдържащи се в офертата – Да 

- Заявление за участие – Да 

- Заверено от участника копие на документа за регистрация – Да 

- Устав на клуба – Да 

- Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование – Да 

- Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател – Да (2бр) 

- Референции – Да (3 бр.) 

- Проект на договор – Да 

Представените документи са редовни, удостоверенията са издадени в законоустановените срокове. 

Комисията единодушно реши: допуска кандидата до участие в конкурса и пристъпи към 

отваряне на Плик Б. 

В Плик Б има оферта на кандидата за участие в конкурса с приложени докумети, както следва: 

- Списък с имената на педагогическите специалисти – Да 

- Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата 

правоспособност на преподавателите – Да (2 бр.) 

- Документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите – Да (5 бр.) 

- Програма за обучение на учениците – Да 

- Индивидуална цена за обучение на 1 ученик за 1 астрономически час – 7,00 лв. 

- Социална отговорност – 2% 

- Срок, за който ще бъде предоставена извънкласната дейност – 3 учебна година 

 

Обобщена таблица за оценка на офертите съгласно обявените критерии за позиция Таекуон-до 

вх. № име на фирмата 

Степен на 

квалификация 

Професионален 

опит 

Програма 

 

Индивидуална 

цена 

Социална 

отговорност 

Общ брой 

точки 

максимален 
брой точки –  

25 

максимален  
брой точки –  

25 

максимален 
брой точки –  

20 

максимален  
брой точки –  

20 

максимален 
брой точки – 

 10 

максимален 
брой точки –  

100 

966 

Сдружение 

„Таекуон-До клуб 

Левски” 

17,50 15 10 20 5 67,50 

 

 

Позиция Лего конструиране 

В срока за представяне на оферти /съгласно конкурсната документация – 17 ч. на 28.07.2021 г./  

в канцеларията на 35. СЕУ „Добри Войников”, съгласно входящия регистър са постъпили  

1 /един/ брой оферти, както следва: 
 

№ по 

ред 

вх. № от 

деловодството 

дата фирма 

9 1004 23.07.2021 г. Фючър Енджиниърс ЕООД 
  

Пликът е заведен с входящ номер. Съдържа изискуемите реквизити, съгласно конкурсната 

документация. 

Комисията пристъпи към отваряне на офертата.  

Офертата е с вх. №1004, подадена на 23.07.2021 г. от представител на Фючър 

Енджиниърс ЕООД. Офертата е представена в непрозрачен, запечатан плик, с ненарушена 

цялост, на плика има всички необходими реквизики. В основния плик са поставени два плика, 
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съответно с надписи Плик А и Плик Б. Двата плика са запечатани, непрозрачни и с ненарушена 

цялост. Членовете на комисията пристъпиха към отварянето на Плик А. 

В Плик А кандидатът е приложил: 

- Списък на документите, съдържащи се в офертата – Да 

- Заявление за участие – Да 

- Заверено от участника копие на документа за регистрация – Да 

- Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование – Да 

- Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател – Да 

- Референции – Да (3 бр.) 

- Проект на договор – Да 

Представените документи са редовни, удостоверенията са издадени в законоустановените срокове. 

Комисията единодушно реши: допуска кандидата до участие в конкурса и пристъпи към 

отваряне на Плик Б. 

В Плик Б има оферта на кандидата за участие в конкурса с приложени докумети, както следва: 

- Списък с имената на педагогическите специалисти – Да 

- Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата 

правоспособност на преподавателите – Да 

- Документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите – Да  

- Програма за обучение на учениците – Да (3 бр.) 

- Индивидуална цена за обучение на 1 ученик за 1 астрономически час – 16 лв. 

- Социална отговорност – 10% 

- Срок, за който ще бъде предоставена извънкласната дейност – 3 години 
 

Обобщена таблица за оценка на офертите съгласно обявените критерии за позиция Лего конструиране 

вх. № име на фирмата 

Степен на 

квалификация 

Професионален 

опит 

Програма 

 

Индивидуална 

цена 

Социална 

отговорност 

Общ брой 

точки 
максимален 
брой точки –  

25 

максимален  
брой точки –  

25 

максимален 
брой точки –  

20 

максимален  
брой точки –  

20 

максимален 
брой точки – 

 10 

максимален 
брой точки –  

100 

1004 

Фючър 

Енджиниърс 

ЕООД 

20 15 5 20 5 65 

 

Позиция  Футбол 

В срока за представяне на оферти /съгласно конкурсната документация – 17 ч. на 28.07.2021 г./ 

в канцеларията на 35. СЕУ „Добри Войников”, съгласно входящия регистър са постъпили  

2 /два/ броя оферти, както следва: 

 

№ по 

ред 

вх. № от 

деловодството 

дата фирма 

17 1030 28.07.2021 г. ДФК „Том и Джери“ 

18 1031 28.07.2021 г. 
Сдружение „ФУТБОЛЕН КЛУБ 

ЛЪВЧЕТА 2017” 

  

Всичики пликове са заведени с входящи номера. Съдържат изискуемите реквизити, съгласно 

конкурсната документация. 

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване. 

1. Оферта с вх. №1030, подадена на 28.07.2021 г. от представител на ДФК „Том и Джери“. 

Офертата е представена в непрозрачен, запечатан плик, с ненарушена цялост, на плика има всички 

необходими реквизики. В основния плик са поставени два плика, съответно с надписи Плик А и 

Плик Б. Двата плика са запечатани, непрозрачни и с ненарушена цялост. Членовете на комисията 

пристъпиха към отварянето на Плик А. 

В Плик А кандидатът е приложил: 

- Списък на документите, съдържащи се в офертата – Да 
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- Заявление за участие – Да 

- Заверено от участника копие на документа за регистрация – Да  

- Удосотоверение от БФС за утвърдена учебно-тренировъчна програма за футбол за деца от 3 

до 14 години 

- Удосотоверение №1826/21.02.2020 г. от Министерсво на младежта и спорта, че Сдружение 

ДФК „Том и Джери“ е вписано в регистъра на лицензираните спорти федерации и спортни 

клубове 

- Устав на сдружението 

- Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование – Да (2 бр.) 

- Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател – Да (1 бр.) 

- Референции – Да (9 бр.) 

- Проект на договор – Да 

Представените документи са редовни, удостоверенията са издадени в законоустановените срокове. 

Комисията единодушно реши: допуска кандидата до участие в конкурса и пристъпи към 

отваряне на Плик Б. 

В Плик Б има оферта на кандидата за участие в конкурса с приложени докумети, както следва: 

- Списък с имената на педагогическите специалисти – Да 

- Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата 

правоспособност на преподавателите – Да  

- Документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите – Да 

- Програма за обучение на учениците – Да 

- Индивидуална цена за обучение на 1 ученик за 1 астрономически час – 2,49 лв.  

- Социална отговорност – 20% 

- Срок, за който ще бъде предоставена извънкласната дейност – 3 учебни години 

 

2. Оферта с вх. №1031, подадена на 28.07.2021 г. от представител на Сдружение 

„ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛЪВЧЕТА”. Офертата е представена в непрозрачен, запечатан плик, с 

ненарушена цялост, на плика има всички необходими реквизики. В основния плик са поставени 

два плика, съответно с надписи Плик А и Плик Б. Двата плика са запечатани, непрозрачни и с 

ненарушена цялост. Членовете на комисията пристъпиха към отварянето на Плик А. 

В Плик А кандидатът е приложил: 

- Списък на документите, съдържащи се в офертата – Да 

- Заявление за участие – Да 

- Заверено от участника копие на документа за регистрация – Да 

- Устав – Да 

- Пълномощно от председателя на сдружението – Да 

- Удосотоверение №2131/17.03.2020 г. от Министерсво на младежта и спорта, че Сдружение 

„ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛЪВЧЕТА” е вписано в регистъра на лицензираните спорти федерации 

и спортни клубове 

- Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование – Да 

- Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател – Да 

- Референции – Да (8 бр.) 

- Проект на договор – Да 

Представените документи са редовни, удостоверенията са издадени в законоустановените срокове. 

Комисията единодушно реши: допуска кандидата до участие в конкурса и пристъпи към 

отваряне на Плик Б. 

В Плик Б има оферта на кандидата за участие в конкурса с приложени докумети, както следва: 

- Списък с имената на педагогическите специалисти – Да 

- Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата 

правоспособност на преподавателите – Да  

- Документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите – Да  

- Програма за обучение на учениците – Да  
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- Доклад за спортни успехи – Да 

- Индивидуална цена за обучение на 1 ученик за 1 астрономически час – 4,00 лв. 

- Социална отговорност – 20% 

- Срок, за който ще бъде предоставена извънкласната дейност – 3 учебни години 
 

Обобщена таблица за оценка на офертите съгласно обявените критерии за позиция Футбол 

вх. № име на фирмата 

Степен на 

квалификация 

Професионален 

опит 

Програма 

 

Индивидуална 

цена 

Социална 

отговорност 

Общ брой 

точки 

максимален 
брой точки –  

25 

максимален  
брой точки –  

25 

максимален 
брой точки –  

20 

максимален  
брой точки –  

20 

максимален 
брой точки – 

 10 

максимален 
брой точки –  

100 

1030 
ДФК „Том и 

Джери“ 
20 25 10 20 10 85 

1031 

Сдружение 

„Футболен клуб 

лъвчета 2017” 

25 25 20 12,45 10 92,45 

 

 

Позиция  Народни танци 

В срока за представяне на оферти /съгласно конкурсната документация – 17 ч. на 29.08.2018 г./  

в канцеларията на 35. СЕУ „Добри Войников”, съгласно входящия регистър са постъпили  

2 /два/ броя оферти, както следва: 

 

№ по 

ред 

вх. № от 

деловодството 
дата фирма 

2 961 19.07.2021 г. 
Сдружение „Спортно-танцова формация 

денс мюзик Естрея”  

15 1028 28.07.2021 г. Сдружение „Том и Джери“. 

Всичики пликове са заведени с входящи номера. Съдържат изискуемите реквизити, съгласно 

конкурсната документация. 

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване. 

1. Оферта с вх. №961, подадена на 19.07.2021 г. от представител на Сдружение „Спортно-

танцова формация денс мюзик Естрея ”. Офертата е представена в непрозрачен, запечатан плик, 

с ненарушена цялост, на плика има всички необходими реквизики. В основния плик са поставени 

два плика, съответно с надписи Плик А и Плик Б. Двата плика са запечатани, непрозрачни и с 

ненарушена цялост. Членовете на комисията пристъпиха към отварянето на Плик А. 

В Плик А кандидатът е приложил: 

- Списък на документите, съдържащи се в офертата – Да 

- Заявление за участие – Да 

- Заверено от участника копие на документа за регистрация – Да  

- Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование – Да (3 бр.) 

- Удостоверение за психично здраве – Да (3 бр.) 

- Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател – Да (2 бр.) 

- Референции – Да (5 бр.) 

- Проект на договор – Да 

Представените документи са редовни, удостоверенията са издадени в законоустановените срокове. 

Комисията единодушно реши: допуска кандидата до участие в конкурса и пристъпи към 

отваряне на Плик Б. 

В Плик Б има оферта на кандидата за участие в конкурса с приложени докумети, както следва: 

- Списък с имената на педагогическите специалисти – Да 

- Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата 

правоспособност на преподавателите – Да (2 бр.) 

- Документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите – Да (2 бр.) 
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- Програма за обучение на учениците – Да 

- Индивидуална цена за обучение на 1 ученик за 1 астрономически час – 5 лв.  

- Социална отговорност – 25% 

- Срок, за който ще бъде предоставена извънкласната дейност – 3 учебни години 

 

2. Оферта с вх. №1028, подадена на 28.07.2021 г. от представител на Академия „Том и Джери“. 

Офертата е представена в непрозрачен, запечатан плик, с ненарушена цялост, на плика има всички 

необходими реквизики. В основния плик са поставени два плика, съответно с надписи Плик А и 

Плик Б. Двата плика са запечатани, непрозрачни и с ненарушена цялост. Членовете на комисията 

пристъпиха към отварянето на Плик А. 

В Плик А кандидатът е приложил: 

- Списък на документите, съдържащи се в офертата – Да 

- Заявление за участие – Да 

- Заверено от участника копие на документа за регистрация – Да  

- Устав на сдружението 

- Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование – Да (2 бр.) 

- Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател – Да (1 бр.) 

- Референции – Да (5 бр.) 

- Проект на договор – Да 

Представените документи са редовни, удостоверенията са издадени в законоустановените срокове. 

Комисията единодушно реши: допуска кандидата до участие в конкурса и пристъпи към 

отваряне на Плик Б. 

В Плик Б има оферта на кандидата за участие в конкурса с приложени докумети, както следва: 

- Списък с имената на педагогическите специалисти – Да 

- Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата 

правоспособност на преподавателите – Да  

- Документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите – Да 

- Програма за обучение на учениците – Да 

- Индивидуална цена за обучение на 1 ученик за 1 астрономически час – 3,49 лв.  

- Социална отговорност – 20% 

- Срок, за който ще бъде предоставена извънкласната дейност – 3 учебни години 

 

Обобщена таблица за оценка на офертите съгласно обявените критерии за позиция Народни танци 

вх. № име на фирмата 

Степен на 

квалификация 

Професионален 

опит 

Програма 

 

Индивидуална 

цена 

Социална 

отговорност 

Общ брой 

точки 

максимален 
брой точки –  

25 

максимален  
брой точки –  

25 

максимален 
брой точки –  

20 

максимален  
брой точки –  

20 

максимален 
брой точки – 

 10 

максимален 
брой точки –  

100 

961 

Сдружение 

„Спортно-танцова 

формация денс 

мюзик Естрея ” 

11,67 16,67 10 13,96 10 62,30 

1028 
Сдружение „Том и 

Джери“ 
15 25 20 20 10 90 

 

Позиция  Театър   

В срока за представяне на оферти /съгласно конкурсната документация – 17 ч. на 28.07.2021 г./  

в канцеларията на 35. СЕУ „Добри Войников”, съгласно входящия регистър не са постъпили  оферти. 

Позиция  Френски език   

В срока за представяне на оферти /съгласно конкурсната документация – 17 ч. на 28.07.2021 г./  

в канцеларията на 35. СЕУ „Добри Войников”, съгласно входящия регистър не са постъпили  оферти. 
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След като разгледа документите и оцени офертите на всички кандидати за осъществяване 

на извънкласни дейности в 35.. СЕУ „Добри Войников” – гр. София, Комисията реши: 

1. Предлага на Директора на 35. СЕУ „Добри Войников” – гр. София да сключи договор за 

осъществяване на извънкласни дейности с кандидатите, получили най-голям брой точки при 

оценката на офертите за съответните позиции, а именно: 

1.1. С Шахматен клуб ЦСКА за позиция Шахмат 

1.2. Със Сдружение „Том и Джери“ за позиция Модерни танци 

1.3. Със Сдружение „Том и Джери“ за позиция Народни танци 

1.4. С фирма „Сигма – 2000 – Фарос” за позиция Английски език – начален етап 

1.5. С фирма „Сигма – 2000 – Фарос” за позиция Английски език – прогимназиален етап 

1.6. С фирма „Сигма – 2000 – Фарос” за позиция Немски език – начален етап  

1.7. С фирма „Сигма – 2000 – Фарос” за позиция Немски език – прогимназиален етап  

1.8. С Фючър Енджиниърс ЕООД за позиция Лего конструиране 

1.9. Със Сдружение „Футболен клуб лъвчета 2017” за позиция Футбол 

1.10. Със Сдружение „Таекуон-До клуб Левски” за позиция Таекуон-До 

 

2. Предлага на Директора на 35. СЕУ „Добри Войников” – гр. София да се проведе 

допълнителен конкурс за позициите: 

- Програмиране и роботика за деца и юноши – начален етап 

- Програмиране и роботика за деца и юноши – прогимназиален етап 

 

Председател – Петър Зарев – заместник-директор по АСД ....../П/....... 

Членове: 

1. Татяна Вълчева – заместник-директор УД ....../П/....... 

2. Албена Желязкова – финансов контрольор ....../П/....... 

3. Тошко Тонев – главен учител, начален етап ....../П/....... 

4. Ангел Сентов – Председател на Обществения  

съвет към 35. СЕУ „Добри Войников” ....../П/.......  

 


