
 

 

 

Информираме Ви че, 

 

 с утвърдени правила от  кмета на  

Община "Родопи", 

В ОДЗ“Ралица“ се обявява конкурс за възлагане на  

допълнителни педагогически услуги 

От 01.10.2015г. до 14.10.2015г. 

Желаещите фирми да подадат оферти в затворен плик ,като там да се 

представят следните документи:  

     1.Заявление за участие в конкурс за ДПУ по документи с посочени данни 
за обратна връзка. 
     2.Съдебно решение за регистрация на съответния вид дейност и 
учредителен акт”Устав” на кандидата , при условие, че участникът е 
юридическо лице. 
     3.Документ за правоспособност на преподавателите, ангажирани в 
учебния процес. 
     4.Удостоверение за актуално правно състояние на кандидата- оригинал 
или официално заверен препис. 
      5.Декларация ,че няма свързани лица между кандидата и органа, пред 
който се кандидатства, съгласно Закона за предотвратяване и установяване 
конфликт на интереси. 
     6.Свидетелство за съдимост на преподавателите , ангажирани в учебния 
процес. 
     7.Свидетелство, че не се водят на отчет в Центъра за психично здраве за 
преподавателите , ангажирани в учебния процес. 
  8.Документи за квалификация и правоспособност на преподавателите , 
ангажирани в учебния процес. 
   9.Оферта , която да съдържа учебна програма по възрастови групи и 
цена на услугата за обучение на едно дете. 

10.Списък на документите съдържащи се в офертата,подписан от 
участника и срок на валидност на офертата. 

 

КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 
 Критерии за оценка на офертите: 
- ниво на квалификация на преподавателите -Максималният брой точки по този 
критерий е 30; 
- програма за обучение на децата - Максималният брой точки по този критерий 
е 30; 
- цена за обучение на децата - Максималният брой точки по този критерий е 15; 
- размер на отстъпката в % от събраните такси за обогатяване на материалната 
и дидактична база .- Максималният брой точки по този критерий е 1 5. 
- социална отговорност -Максималният брой точки по този критерий е 10. 
 
Документите за участие в конкурса, с оглед гарантиране на анонимността, се 
поставят в три плика: 



- В плик 1 се поставят документи с надпис “Документи за подбор“ по 
изброените критерии. 
- В плик 2 с надпис "Предложение за изпълнение на педагогическа услуга" се 
поставя попълнената оферта. 
- В плик 3 с надпис “Предлагана цена“  да се съдържа цената на услугата за 
обучение на едно дете. 

Пликовете се поставят в голям непрозрачен и запечатан плик ,който се 

входира  в канцеларията на ОДЗ“Ралица“.  

 

Адрес за връзка : 

ОДЗ“Ралица“  

с.Белащица -4124 

ул.“Демокрация“15 

e-mail:odz_ralica_belashtca@abv.bg 

 


