55 СУ „Петко Каравелов“ – София, район „Студентски“, ул. „Дъбница“ 3
тел.: 02/ 877 12 97; факс: 02/ 974 55 42; e-mail: 55su@55su.bg

Вх.№993-3567/20.08.2020г.

ПРОТОКОЛ №1
Днес 20.08.2020 г. в 10:00 часа се проведе заседание на комисия в състав :
Председател: Никол Негрова - ЗДАСД
Членове :

Теодора Сотирова -гл.счетоводител
Юлияна Валентинова – ЗДУД
Дончо Ангелов – председател ОС

назначена със заповед № 764-1217/23.07.2020 г. на г-жа Таня Иванчева - Директор
55 СУ „Петко Каравелов", издадена на основание чл.259, ал. 1 от Закона за
предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал.2 от
ПРАВИЛА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 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. да
организира и проведе конкурс за изпълнители на извънкласна дейност за учебната
2020/2021 година.
За участие в конкурса в първоначално обявения срок има постъпили оферти
петима /5/ участника както следва:
1.Класик-М ЕООД с вх.№892-3516/03.08.2020г. за дейност балет.

2.Баскетболен клуб Буба Баскетбол с вх.№895-3519/04.08.2020г. за дейност баскетбол.

3.Сън Mарк ЕООД с вх.№896-3520/04.08.2020г. за дейност хип-хоп танци.

4.Сдружение Футболен клуб Левски – Спартак 1962 с вх.№901-3525/05.08.2020г. за
дейност футбол.

5.Детско-юношески футболен клуб Атлетико Артен с вх.№955-3529/06.08.2020г. за
дейност футбол.

В откритата част на заседанието подадените документи бяха подписани от
членове на комисията и представители на участващите юридически лица.

За дейност Балет –има постъпила една оферта от :

I.Класик-М ЕООД

Комисията пристъпи към отваряне на подадените оферти.

При разглеждане на документите комисията контатира :

1.Клсик-М ЕООД

В плик А са предоставени всички изисквани по чл.9 документи

Комисията пристъпи към отваряне на плик ‘‘Б‘‘ на допуснатите участници

1.Класик-М ЕООД

Офертата получи следните точки по определените критерии :

-

За степен ‘‘магистър‘‘ – 10 т.

2. Професионален опит

- Над 3 години – 25 т.

3. Програма за обучение на учениците

- програма за обучение на учениците– 15т.

4.Индивидуална цена за обучение на ученик

Брой точки = най-ниската предложена цена / цената , предложена в офертата на
участника х 20 = 4,5 лв. дете на учебен час х 20 = 20 т.

5.Социална отговорност:

- над 20% , които ще ползват безплатно ИД – 10т.

Общ брой точки по всички критерии : 80т.

II.За дейност Баскетбол –има постъпила една оферта от :

1.Баскетболен клуб Буба Баскетбол

В плик А са предоставени всички изисквани по чл.9 документи

Комисията пристъпи към отваряне на плик ‘‘Б‘‘ на допуснатите участници

1.Баскетболен клуб Буба Баскетбол

Офертата получи следните точки по определените критерии :

-

За степен ‘‘магистър‘‘ – 10 т.

2. Професионален опит

- Над 3 години – 25 т.

3. Програма за обучение на учениците

- програма за обучение на учениците – 15т.

4.Индивидуална цена за обучение на ученик

Брой точки = най-ниската предложена цена / цената , предложена в офертата на
участника х 20 = 4,38 лв. дете на учебен час х 20 = 20 т.

5.Социална отговорност:

- над 20% , които ще ползват безплатно ИД – 10т.

Общ брой точки по всички критерии : 80т.

III. За дейност Хип-хоп танци –има постъпила една оферта от :

1.Сън Марк ЕООД

В плик А са предоставени всички изисквани по чл.9 документи

Комисията пристъпи към отваряне на плик ‘‘Б‘‘ на допуснатите участници

1.Сън Марк ЕООД

Офертата получи следните точки по определените критерии :

-

За степен ‘‘магистър‘‘ – 10 т.

2. Професионален опит

- Над 3 години – 25 т.

3. Програма за обучение на учениците

- програма за обучение на учениците – 15т.

4.Индивидуална цена за обучение на ученик

Брой точки = най-ниската предложена цена / цената , предложена в офертата на
участника х 20 = 5 лв. дете на учебен час х 20 = 20 т.

5.Социална отговорност:

- над 20% , които ще ползват безплатно ИД – 10т.

Общ брой точки по всички критерии : 80т.

IV. За дейност Футбол –има постъпили две оферти от :

1.Сдружение Футболен клуб Левски – Спартак 1962

2. Детско-юнишески футболен клуб Атлетико Артен

В плик А са предоставени всички изисквани по чл.9 документи и от двата
участника.

Комисията пристъпи към отваряне на плик ‘‘Б‘‘ на допуснатите участници

1.Сдружение Футболен клуб Левски – Спартак 1962

Офертата получи следните точки по определените критерии :

-

За степен ‘‘магистър‘‘ – 10 т.

-

Допълнителна професионална квалификация – 15т.

2. Професионален опит

- Над 3 години – 25 т.

3. Програма за обучение на учениците

- програма за обучение на учениците – 20т.

4.Индивидуална цена за обучение на ученик

Брой точки = най-ниската предложена цена / цената , предложена в офертата на
участника х 20 = 5 лв. дете на учебен час х 20 = 19,96 т.

5.Социална отговорност:

- Ученици , които ще ползват безплатно ИД – 0т.

Общ брой точки по всички критерии : 89,96т.

2.Детско-юнишески футболен клуб Атлетико Артен

Офертата получи следните точки по определените критерии :

-

За степен ‘‘магистър‘‘ – 10 т.

2. Професионален опит

- Над 3 години – 25 т.

3. Програма за обучение на учениците

- програма за обучение на учениците – 20т.

4.Индивидуална цена за обучение на ученик

Брой точки = най-ниската предложена цена / цената , предложена в офертата на
участника х 20 = 4,99 лв. дете на учебен час х 20 = 20 т.

5.Социална отговорност:

- над 20% , които ще ползват безплатно ИД – 10т.

Общ брой точки по всички критерии : 85 т.

Комисията класира допуснатите до участие в конкурса кандидати за дейност
Балет,Баскетбол,Хип-хоп танци и Футбол , както следва:

I. Класик-М ЕООД за дейност балет – 85т.

II. Баскетболен клуб Буба Баскетбол за дейност баскетбол – 80т.

III. Сън Марк ЕООД за дейност хип-хоп танци – 80т.

IV. За дейност Футбол :

1. Сдружение Футболен клуб Левски – Спартак 1962 за дейност футбол –
89,96т.

2. Детско-шношески
3529/06.08.2020г. – 85т.

футболен

Гр. СОФИЯ

Дата : 20.08.2020г.

КОМИСИЯ :

НИКОЛ НЕГРОВА – (п)

ТЕОДОРА СОТИРОВА – (п)

ЮЛИЯНА ВАЛЕНТИНОВА – (п)

ДОНЧО АНГЕЛОВ – (п)

клуб

Атлетико

Артен

в

вх.№955-

55 СУ „Петко Каравелов“ – София, район „Студентски“, ул. „Дъбница“ 3
тел.: 02/ 877 12 97; факс: 02/ 974 55 42; e-mail: 55su@55su.bg

ЗАПОВ ЕД

№792-1245/21.08.2020г.

На основание чл. 259 , ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование,във
връзка с изпълнението на чл.18 от ПРАВИЛА за осъществяване на извънкласни дейности в
общинските училища на територията на Столична община на Столичен общински съвет, приети с
решение №136 по Протокол №30 от 06.04.2017г. , в сила от 06.04.2017г. , доп. – Решение №639 по
Протокол №40 от 28.09.2017г. , изм.-Решение №756 по Протокол №43 от 09.11.2017г. , изм. и доп.
– Решение №118 по Протокол №49 от 15.03.2018г. и решение на комисия определена със Заповед
№764-1217/23.07.2020г. на директора на 55 СУ ‘‘Петко Каравелов‘‘ отразено в Протокол №1 /
21.08.2020г.

I.ОПРЕДЕЛЯМ :

I.Класираните учасници за извънкласна дейност Балет в 55 СУ ‘‘Петко Каравелов‘‘ :

ПЪРВО МЯСТО : Класик-М ЕООД – 85т.

Конкурсът за извънкласна дейност ‘‘Балет‘‘ се печели от Класик-М ЕООД.

II. Класираните участници за извънкласна дейност Баскетбол в 55 СУ ‘‘Петко
Каравелов‘‘ :

ПЪРВО МЯСТО : Баскетболен клуб Буба Баскетбол – 80т.

Конкурсът за извънкласна дейност ‘‘Баскетбол‘‘ се печели от Баскетболен
клуб Буба Баскетбол.

III. Класираните участници за извънкласна дейност Хип-хоп танци в 55 СУ ‘‘Петко
Каравелов‘‘ :

ПЪРВО МЯСТО : Сън Марк ЕООД – 80т.

Конкурсът за извънкласна дейност ‘‘Хип-хоп танци‘‘ се печели от Сън Марк
ЕООД.

IV.Класираните участници за извънкласна дейност Футбол в 55 СУ ‘‘Петко Каравелов‘‘:

ПЪРВО МЯСТО : Сдружение Футболен клуб Левски – Спартак 1962 – 89,96т.

ВТОРО МЯСТО : Детско-юнишески футболен клуб Атлетико Артен – 85т.

Конкурсът за извънкласна дейност ‘‘Футбол‘‘ се печели от Сдружение
Футболен клуб Левски – Спартак 1962.

II.НАРЕЖДАМ :

1.Със спечелилите кандидати да се сключат договори в срок от три работни дни след изтичане
срока за обжалване на заповедта на директора на училището , съгласно Приложение №1 от
ПРАВИЛА за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на
Столична община на Столичен общински съвет , Приети с Решение №136 по Протокол №30 от
06.04.2017г. , в сила от 06.04.2017г. , доп. – Решение №639 по Протокол №40 от 28.09.2017г. , изм.
– Решение №756 по Протокол №43 от 09.11.2017г. , изм. и доп. – Решение №118 по Протокол №49
от 15.03.2018г.

Контрол по изпъление на заповедта ще упражнявам лично.

ТАНЯ ИВАНЧЕВА
ДИРЕКТОР НА 55 СУ
‘‘ПЕТКО КАРАВЕЛОВ‘‘
(П)

