122. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ” – ЛОЗЕНЕЦ
гр. София, ул. ”Презвитер Козма” № 2, тел./факс: 02/865-03-74; e-mail: 122ou@122ou.com

ЗАПОВЕД
№ РД - 74/18.10.2018
На основание чл. 18, ал. 1 от Правила за осъществяване на извънкласни дейности в
общинските училища на територията на Столична община (приети с Решение № 136 по
Протокол № 30 от 6.04.2017 г., в сила от 6.04.2017 г., доп. - Решение № 639 по Протокол № 40
от 28.09.2017 г., изм. - Решение № 756 по Протокол № 43 от 9.11.2017 г., изм. и доп. - Решение
№ 118 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г.), в съответствие с Решение № 10/14.09.2018 г. на
Педагогическия съвет на 122 ОУ „Николай Лилиев“ – гр. София и Заповед № РД-7 от
19.09.2018 г. на Директора на 122 ОУ „Николай Лилиев“ – г-жа Ивета Германова, и съгласно
Протокол от провеждане на конкурс за извънкласни дейности в 122 ОУ „Николай Лилиев“
– гр. София с вх. № 473/16.10.2018 г., с настоящата:
1) Публикувам информация относно постъпилите в срок оферти за участие в конкурса (по
реда на постъпването им):
№

Наименование на
участника
Клуб по народни танци
Гераци
Карате клуб Ямадзава
Танцова школа Вива
Фолклория
Фючър Енджиниърс ЕООД

Вх. № и дата
на офертата
24/19.09.2018

Народни танци

Обособена позиция
съгласно поканата
Изкуства

33/19.09.2018
91/21.09.2018

Карате
Народни танци

Спортни дейности
Спортни дейности

110/21.09.2018

LEGO Challenge

5

Езиков и изпитен център
АВО

162/27.09.2018

Английски език

6

Школа по математика М
Лоджик

164/27.09.2018

Математика

7
8
9

Шахматен клуб ЦСКА
Клуб по кендо МУСО
Сънмарк ООД

168/28.09.2018
171/28.09.2018
172/28.09.2018

10
11

Клуб „Том и Джери“
Клуб „Том и Джери“

173/28.09.2018
174/28.09.2018

Шахмат
Кендо
Хип-хоп и MTV танци
с изправителна
гимнастика
Приложни изкуства
Английски език

Дейности в
подкрепа на
обучението
Дейности в
подкрепа на
обучението
Дейности в
подкрепа на
обучението
Спортни дейности
Спортни дейности
Изкуства

12
13
14
15

Клуб „Том и Джери“
ДФК „Лъвчетата“
ДФК „Лъвчетата“
Детска футболна академия
Атлетико Артен
Сънмарк ООД
Сигма – 2000 – Фарос ООД
Академия по бойни изкуства
Спортен клуб Айки Рей
Клуб за деца журналисти
„Коста Илиев“

175/28.09.2018
179/01.10.2018
180/01.10.2018
181/01.10.2018

Футбол
Футбол
Плуване
Футбол

183/01.10.2018
184/01.10.2018
190/01.10.2018
191/01.10.2018
192/01.10.2018

Класически балет
Английски език
Таекуондо
Айкидо
Журналистика

1
2
3
4

16
17
18
19
20

Извънкласна дейност

Изкуства
Дейности в
подкрепа на
обучението
Спортни дейности
Спортни дейности
Спортни дейности
Спортни дейности
Изкуства
Спортни дейности
Спортни дейности
Дейности в
подкрепа на
обучението

2) Публикувам информация за класирането на кандидатите, подали оферти за участие в
конкурса, така както е извършено от комисията, назначена със Заповед № РД-7 от
19.09.2018 г. на Директора на 122 ОУ „Николай Лилиев“, както и за кандидатите,
недопуснати до класиране:
А) Спортни дейности (за ученици от 7 до 15 годишна възраст):
− Поддейност бойни изкуства
1. Клуб по кендо МУСО, кендо – 100.00 точки
2. Академия по бойни изкуства, таекуондо – 40.00 точки
− Поддейност отборни спортове
1. Клуб Том и Джери, футбол – 96.01 точки
2. ДФК Лъвчетата, футбол – 94.25 точки
3. Детска футболна академия Атлетико Артен, футбол – 90.00 точки
− Поддейност индивидуални спортове
1. Шахматен клуб ЦСКА, шахмат – 90.00 точки
Б) Дейности в подкрепа на обучението (пример: езици, математика, информационни
технологии) (за ученици от 7 до 15 годишна възраст)
− Поддейност езици:
1. Сигма – 2000 – Фарос ООД, английски език – 95.59 точки
2. Езиков и изпитен център АВО, английски език – 95.33 точки
3. Клуб Том и Джери, английски език – 75 точки
− Поддейност математика:
1. Школа по математика М Лоджик, математика – 85 точки
− Поддейност информационни технологии:
1. Фючър Енджиниърс ЕООД, LEGO Challenge – 50.00 точки
В) Изкуства (за ученици от 7 до 15 годишна възраст)
1. Клуб Том и Джери, приложни изкуства – 100.00 точки
1. Сънмарк ООД, Хип-хоп и MTV танци с изправителна гимнастика – 93.84 точки
2. Клуб по народни танци Гераци, народни танци – 86.64 точки
3. Сънмарк ООД, класически балет – 50.22 точки
Кандидати, които не са допуснати до класиране:
-

-

-

-

Карате клуб Ямадзава за извънкласна дейност „карате“ (оферта с вх. № 33/19.09.2018 г.)
поради това, че клубът не е вписан в публичния национален регистър на Министерството
на младежта и спорта съгласно чл. 3 от Правилата за осъществяване на извънкласни
дейности в общинските училища на територията на Столична община;
Танцова школа Вива Фолклория за извънкласна дейност „народни танци“ (оферта с вх.
№ 91/21.09.2018 г.) поради това, че документите в плика не са поставени в отделни
запечатани пликове с надпис Плик А и Плик Б, а са свободно сложени в големия плик,
което не съответства на чл. 13 от Правилата за осъществяване на извънкласни дейности в
общинските училища на територията на Столична община;
Спортен клуб Айки Рей за извънкласна дейност „айкидо“ (оферта с вх. № 191/01.10.2018
г.) поради това, че клубът не е вписан в публичния национален регистър на
Министерството на младежта и спорта съгласно чл. 3 от Правилата за осъществяване на
извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община;
ДФК Лъвчетата за извънкласна дейност „плуване“ (оферта с вх. № 180/01.10.2018 г.)
поради това, че предлаганата дейност няма как да бъде осъществявана в 122 ОУ „Николай
Лилиев“, в което няма плувен басейн;

-

Клуб за деца журналисти „Коста Илиев“ за извънкласна дейност „журналистика“
поради това, че в офертата не е посочена индивидуална цена за обучение, не е определен
броят на учебните занятия, липсва ясна учебна програма.

3) Определям за спечелили следните кандидати:
А) Спортни дейности (за ученици от 7 до 15 годишна възраст):
− Поддейност бойни изкуства
1. Клуб по кендо МУСО, кендо – 100.00 точки
− Поддейност отборни спортове
1. Клуб Том и Джери, футбол – 96.01 точки
− Поддейност индивидуални спортове
1. Шахматен клуб ЦСКА, шахмат – 90.00 точки
Б) Дейности в подкрепа на обучението (пример: езици, математика, информационни
технологии) (за ученици от 7 до 15 годишна възраст)
− Поддейност езици:
1. Сигма – 2000 – Фарос ООД, английски език – 95.59 точки
− Поддейност математика:
1. Школа по математика М Лоджик, математика – 85 точки
− Поддейност информационни технологии:
1. Фючър Енджиниърс ЕООД, LEGO Challenge – 50.00 точки
В) Изкуства (за ученици от 7 до 15 годишна възраст)
1. Клуб Том и Джери, приложни изкуства – 100.00 точки
2. Сънмарк ООД, Хип-хоп и MTV танци с изправителна гимнастика – 93.84 точки
3. Клуб по народни танци Гераци, народни танци – 86.64 точки

4) Нареждам копие от настоящата Заповед и копие от Протокола от провеждане на конкурс
за извънкласни дейности в 122 ОУ „Николай Лилиев“ – гр. София с вх. № 473/16.10.2018
г. (заверени „вярно с оригинала“) да бъдат връчени лично срещу подпис или с препоръчано
писмо с обратна разписка на всички участници в конкурса.
5) Съгласно Правилата за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на
територията на Столична община (приети с Решение № 136 по Протокол № 30 от 6.04.2017
г., в сила от 6.04.2017 г., доп. - Решение № 639 по Протокол № 40 от 28.09.2017 г., изм.
- Решение № 756 по Протокол № 43 от 9.11.2017 г., изм. и доп. - Решение № 118 по
Протокол № 49 от 15.03.2018 г.), и след изтичане на срока по чл. 19, нареждам да бъдат
сключени договори със спечелилите кандидати. След сключване на договорите със
спечелилите кандидати и при условие че има налични помещения и свободни от учебни
занятия и извънкласни дейности часови интервали, директорът на 122. ОУ „Николай
Лилиев“ може да сключи договори със следващите поред класирани кандидати.
Извънкласните дейности по тези договори трябва да се различават от дейностите,
осъществявани от спечелилия кандидат съгласно настоящата Заповед.
Извършен предварителен контрол по чл.14, ал.1 от Вътрешните правила за
финансово управление и контрол на 122. ОУ „Николай Лилиев“ за
законосъобразност от Йорданка Даковска, на длъжност заместник-директор по
заповед № РД – 5/18.09.2018 на директора. Дата: 18.10.2018
ДИРЕКТОР
Ивета Германова

