
55 СУ „Петко Каравелов“ – София, район „Студентски“, ул. „Дъбница“ 3
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З А П О В  Е Д

           №57-1280/30.06.2021г.

       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 №1991-
1131/18.06.2021г. на директора на 55 СУ ‘‘Петко Каравелов‘‘ отразено в Протокол №1 /
30.06.2021г.

I.ОПРЕДЕЛЯМ : 

1. За дейност   Математика- извън учебните програми 5-7 клас 1,5 астрономически часа,   
2 пъти седмично   :  
Първо място : ДЕСПИНА М ЕООД

2.За дейност Немски език извън учебните програми ПГ , 1-4 клас 1,5 астрономически 
часа пет пъти седмично :
Първо място : СДРУЖЕНИЕ ФРИДРИХ ШИЛЕР

3.За дейност Немски език извън учебните програми 5-7 клас 3 астрономически часа два 
пъти седмично;
Първо място : СДРУЖЕНИЕ ФРИДРИХ ШИЛЕР

4. За дейност Математика извън учебните програми ПГ 1 астрономически час пет пъти 
седмично;
Първо място : СДРУЖЕНИЕ ФРИДРИХ ШИЛЕР

5.За дейност Английски език извън учебните програми ПГ 1,5 астрономически час пет 
пъти седмично;
Първо място ; ЛУИС КАРОЛ ООД

6. За дейност Български език и литература извън учебните програми ПГ 0,5 
астрономически часа пет пъти седмично;
Първо място ; ЛУИС КАРОЛ ООД

7.За дейност Английски език извън учебните програми 1-4 клас 1 астрономически час 
пет пъти седмично;
Първо място ; ЛУИС КАРОЛ ООД
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I.ОПРЕДЕЛЯМ : 

1. За дейност   Математика- извън учебните програми 5-7 клас 1,5 астрономически часа,   
2 пъти седмично   :  
Първо място : ДЕСПИНА М ЕООД

2.За дейност Немски език извън учебните програми ПГ , 1-4 клас 1,5 астрономически 
часа пет пъти седмично :
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Вх.Ме 2101-1982/30.06.2021г.

ПРОТОКОЛ МФ 1

Днес 30.06.2021 г. в 10:00 часа се проведе заседание на комисия в състав :

Председател: Никол Негрова - ЗДАСД

Членове : Теодора Сотирова -гл.счетоводител

Дончо Ангелов - председател на ОС

назначена със заповед Ме 1991-1131/18.06.2021 г. на г-жа Таня Панчева -
Директор 55 СУ „Петко Каравелов", издадена на основание чл.259, ал. Т отЗакона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 12, ал. Тиал2 от ПРАВИЛА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНСКИТЕ
УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, приети с Решение
Ме 136 по Протокол Ме 30 от 6.04.2017 г., в сила от 6.04.2017 г., доп. - Решение Ме
639 по Протокол Ме 40 от 28.09.2017 г., изм - Решение Ме 756 по Протокол Ме 43 от9.11.2017 г., изм. и доп. - Решение Ме 118 по Протокол Ме 49 от 15.03.2018 г. да
организира и проведе конкурс за изпълнители на извънкласна дейност заучебната 2021/2022 година.

На отварянето на офертите не присъстваха представляващи/упълномощени лица.
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За участие в конкурса в първоначално обявения срок има постъпили оферти от
ПП участника както следва:
1 ДЕСПИНА М ЕООД - за дейност Математика извън учебните програми 5-7 клас 1,5

астрономически часа 2 пъти седмично

2 СДРУЖЕНИЕ ФРИДРИХ ШИЛЕР - за дейност Немски език извън учебните
програми ПГ, 1-4 клас 1,5 астрономически часа пет пъти седмично :

3 СДРУЖЕНИЕ ФРИДРИХ ШИЛЕР - за дейност Немски език извън учебните
програми 5-7 клас 3 астрономически часа два пъти седмично;

4 СДРУЖЕНИЕ ФРИДРИХ ШИЛЕР - за дейност Математика извън учебните
програми ПГ 1 астрономически час пет пъти седмично :

5 ЛУИС КАРОЛ ООД - за дейност Английски език извън учебните програми ПГ
клас 1.5 астрономически часа пет пъти седмично:

6 ЛУИС КАРОЛ ООД - за дейност Български език и литерарура извън учебните
програми ПГ клас 0.5 астрономически часа пет пъти седмично:

7 ЛУИС КАРОЛ ООД - за дейност Английски език извън учебните програми 1-4
клас 1 астрономически час пет пъти седмично:8ЛУИС КАРОЛ ООД - за дейност Английски език извън учебните програми 5-7
клас | астрономически час пет пъти седмично

9 ЛУИС КАРОЛ ООД - за дейност Руски език извън учебните програми 1-4 клас
0.5 астрономически часа пет пъти седмично

10 СИГМА-2000-ФАРОС ООД - за дейност Английски език извън учебните
програми 1-4 клас Т,5 астрономически часа пет пъти седмично
ПП СИГМА-2000-ФАРОС ООД - за дейност Английски език извън учебните
програми 5-7 клас 2 астрономически часа , два пъти седмично

12 СИГМА-2000-ФАРОС ООД - за дейност Немски език извън учебните
програми би/клас2астрономически часа , два пъти седмично
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13 „КЛУБ КАЛЯН ПО КАРАТЕ.ИЗТОЧНИ БОЙНИ ИЗКУСТВА И ДРУГИЬБОИНИ СПОРТОВЕ < за дейност карате и бойни изкуства извън ааапрограми Т-4 клас ,
5-7 клас 1 астрономически час , два пъти седмично.

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

Комисията пристъпи към отваряне на постъпилите оферти както следва:

За дейност МАТЕМАТИКА ИЗВЪН УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ би 7 КЛАС - 1.5
астрономически часа 2 пъти седмично има постъпила 1 оферта от :

1. ДЕСПИНА М ЕООД

Комисията пристъпи към проверка на подадените в Плик А документи.

При разглеждане на документите комисията констатира:
1 ДЕСПИНА М ЕООД

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

Комисията пристъпи към отваряне на плик „Б" на допуснатите участници 1

ДЕСПИНА М ЕООД

В плик Б са предоставени документи за два преподавателя:
КАЯД - образователна степен магистър - 10 т.,

допълнителна квалификация - 15 т., трудов стаж над 3 години - 25 т.

Офертата получи следните точки по определените критерии:
1. Степен на квалификация

- Образователна степен - 25 т.

Общо : 25 т.

2. Професионален опит

- средно аритметично - 25 т.

3. Програма за обучение на учениците
- Ясно формулирани цели и определена връзка със съдържанието на
образователното направление -10 т.
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55 СУ „Петко Каравелов" - София, район „Студентски“, ул. Дъбница 3
тел.: 02/ 877 12 97; факс: 02/ 974 55 42; е-гтай: 555и0555и.59

- Очакваните резултати са постижими за съответната възрастова група -10т.

- Общо: 20 т.

4. Индивидуална цена за обучение на ученик

Брой точки - най-ниската предложена цена/ цената, предложена в офертата на участниках 20 - 20 лева / 20 лв.дете реално присъствие х 20 - 20 т.
5. Социална отговорност:
7 предложен процент за ученици, които да ползват безплатно ИД 1096- 5 т.
Общ брой точки по всички критерии : 95 т.

Комисията класира допуснатите до участие в конкурса кандидати за дейностМАТЕМАТИКА ИЗВЪН УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ 5-7 КЛАС - 1.5
астрономически часа 2 пъти седмично, както следва:

1. ДЕСПИНА М ЕООД - 95 т,

За дейност НЕМСКИ ЕЗИК ИЗВЪН УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ПГ

,
1-4 клас -1.5астрономически часа 5 пъти седмично постъпила 1 оферта от:

1. СДРУЖЕНИЕ ФРИДРИХ ШИЛЕР

Комисията пристъпи към проверка на подадените в Плик А документи.
При разглеждане на документите комисията констатира:

1. СДРУЖЕНИЕ ФРИДРИХ ШИЛЕР

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

Комисията пристъпи към отваряне на плик „Б" на допуснатите участници

1 СДРУЖЕНИЕ ФРИДРИХ ШИЛЕР

В плик Б са предоставени документи за единайсет преподавателя:
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1; АПС - образователна степен магистър - 10т., трудов стаж над 3 години - 25 т.
2. ВНМ- образователна степен бакалавър - 5 т., трудов стаж над 3 години - 25 т.

3. ВСВ - образователна степен магистър - 10 т., трудов стаж над 3 години - 25 т.

4. ДБП - образователна степен магистър - 10 т., трудов стаж над 3 години - 25 т.
5. ДИИ - образователна степен бакалавър - 5 т., трудов стаж над 3 години - 25 т.

6. ДКБ- образователна степен магистър - 10 т., трудов стаж над 3 години - 25 т.

7. ИДИ - образователна степен магистър - 10 т., трудов стаж над 3 години - 25 т.

8. ИПД - образователна степен магистър - 10 т., трудов стаж над 3 години - 25 т.
9. НИК- образователна степен магистър - 10 т., трудов стаж над 3 години - 25 т.
10. ПНК - образователна степен магистър - 10 т., трудов стаж над 3 години - 25 т.

1. ЦКС - образователна степен магистър - 10 т., трудов стаж над 3 години - 25 т.

Офертата получи следните точки по определените критерии:
2. Степен на квалификация

- Образователна степен - 10 т.

Общо : 10 т.

2. Професионален опит

- средно аритметично - 25 т.

3 Програма за обучение на учениците
- Ясно формулирани цели и определена връзка със съдържанието на образователното
направление -20 т.

- Очакваните резултати са постижими за съответната възрастова група - 10т
Общо : 30 т.

4. Индивидуална цена за обучение на ученик
Брой точки - най-ниската предложена цена/ цената, предложена в офертата научастника х 20 - 0.01 лева / 0.01 лв.дете реално присъствие х 20 - 20 т.
5. Социална отговорност.
г” няма предложен процент за ученици, които да ползват безплатно ИД -0т.
- Общ брой точки по всички критерии : 85 т.
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Комисията класира допуснатите до участие в конкурса кандидати за дейностНЕМСКИ ЕЗИК ИЗВЪН УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ПГ- 1.5 астрономич
пъти седмично, както следва:

СДРУЖЕНИЕ ФРИДРИХ ШИЛЕР- 85 т.

ески часа 5

За дейност НЕМСКИ ЕЗИК ИЗВЪН УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ 5-7 клас - 3
астрономически часа 2 пъти седмично постъпила 1 оферта от :

1. СДРУЖЕНИЕ ФРИДРИХ ШИЛЕР

Комисията пристъпи към проверка на подадените в Плик А документи.
При разглеждане на документите комисията констатира:

1. СДРУЖЕНИЕ ФРИДРИХ ШИЛЕР

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

Комисията пристъпи към отваряне на плик „Б" на допуснатите участници

1 СДРУЖЕНИЕ ФРИДРИХ ШИЛЕР

В плик Б са предоставени документи за дванадесет преподавателя:

1.АЙП - образователна степен магистър - 10т., трудов стаж над 3 години - 25 т.
2.ВВА- образователна степен магистър - 10т., трудов стаж до 3 години - 15 т.

3.ГТД- образователна степен бакалавър - 5т., трудов стаж над 3 години - 25 т.

4.ДГН- образователна степен бакалавър - 5т., трудов стаж над 3 години - 25 т.

5.ДКБ - - образователна степен магистър - 10т., трудов стаж над 3 години - 25 т.

6.НДМ - образователна степен магистър - 10т., трудов стаж до 3 години - 15 т.
7.ННТ- образователна степен магистър - 10т., трудов стаж над 3 години - 25 т.

8.ПДН - образователна степен магистър - 10т., трудов стаж над 3 години - 25 т.
9.ПНК - образователна степен магистър - 10т., трудов стаж над 3 години - 25 т.
10.РПБ- образователна степен бакалавър - 5т., трудов стаж над 3 години - 25 т.
11.СПГ - образователна степен магистър - 10т., трудов стаж над 3 години - 25 т.
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12.ХВК- образователна степен магистър - 10т., трудов стаж над 3 години - 25 т.

Офертата получи следните точки по определените критерии:
2. Степен на квалификация

- Образователна степен - 10 т.

Общо : 10 т.

2. Професионален опит

- средно аритметично - 25 т,

3 Програма за обучение на учениците
- Ясно формулирани цели и определена връзка със съдържанието на образователното
направление -20 т.

- Очакваните резултати са постижими за съответната възрастова група - 10 т

Общо : 30 т.

6. Индивидуална цена за обучение на ученик
Брой точки - най-ниската предложена цена/ цената, предложена в офертата научастника х 20 - 0.01 лева / 0.01 лв.дете реално присъствие х 20 - 20 т.
7. Социална отговорност.
” няма предложен процент за ученици, които да ползват безплатно ИД - От.

- Общ брой точки по всички критерии : 85 т.

Комисията класира допуснатите до участие в конкурса кандидати за дейностНЕМСКИ ЕЗИК ИЗВЪН УЧЕБНИТЕ ПРОГ РАМИ 5-7 клас - 3 астрономическичаса 2 пъти седмично, както следва:
СДРУЖЕНИЕ ФРИДРИХ ШИЛЕР- 85 т.

За дейност МАТЕМАТИКА ИЗВЪН УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ПГ -аастрономически час 5 пъти седмично постъпила 1 оферта от :

1. СДРУЖЕНИЕ ФРИДРИХ ШИЛЕР

Комисията пристъпи към проверка на подадените в Плик А документи.
При разглеждане на документите комисията констатира:

1. СДРУЖЕНИЕ ФРИДРИХ ШИЛЕР
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55 СУ „Петко Каравелов” - София, район „Студентски“, ул. Дъбница 3

тел: 02/ 877 12 97; факс: 02/ 974 55 42; е-тай: 555и0555и.Б9

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

Комисията пристъпи към отваряне на плик „Б" на допуснатите участници

1 СДРУЖЕНИЕ ФРИДРИХ ШИЛЕР

В плик Б са предоставени документи за един преподавател:

ЦКБ - образователна степен магистър - 10т., трудов стаж над 3 години - 25 т.

Офертата получи следните точки по определените критерии:
2. Степен на квалификация

- Образователна степен - 10 т.

Общо : 10 т.

2. Професионален опит

- средно аритметично - 25 т.

3 Програма за обучение на учениците
- Ясно формулирани цели и определена връзка със съдържанието на образователното
направление -10 т.

- Очакваните резултати са постижими за съответната възрастова група - 10т

Общо : 20 т.

8. Индивидуална цена за обучение на ученик

Брой точки - най-ниската предложена цена/ цената, предложена в офертата на
участника х 20 - 0.01 лева / 0.01 лв.дете реално присъствие х 20 - 20 т.
9. Социална отговорност.

- 2006 -10т.

- Общ брой точки по всички критерии : 85 т.

Стр.8от 14



55 СУ „Петко Каравелов“ - София, район „Студентски“, ул. Дъбница 3

тел.: 02/ 877 12 97; факс: 02/ 974 55 42; е-тай: 555и0555и/59

Комисията класира допуснатите до участие в конкурса кандидати за дейностМАТЕМАТИКА ИЗВЪН УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ПГ -1 астрономически час 5пъти седмично постъпила 1 оферта от:
СДРУЖЕНИЕ ФРИДРИХ ШИЛЕР - 85 т.

За дейност АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ИЗВЪН УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ПГ - 1.5
астрономически часа 5 пъти седмично постъпила 1 оферта от :

1ЛУИС КАРОЛ ООД

В Плик А са предоставени всички изисквани по чл.9 документи, в т.ч.2 броя декларациипо чл.220, ал. 1 от ЗПУО, 1 брой свидетелство за съдимост и референции.

Комисията пристъпи към отваряне на плик „Б" на допуснатите участници

1 ЛУИС КАРОЛ ООД
В плик Б са предоставени документи за един преподавател:

Имена Степен Точки оп.квалификация Точки Професионален

|
Точки

Е опит

ре Магистър 10 Има 15 Над 3 години 25вОфертата получи следните точки по определените критерии:
3. Степен на квалификация
- Образователна степен - 10т.
-Допълнителна квалификация - 15 т.

Общо : 25 т.

ь Професионален опит - 25 т.

2 Програма за обучение на учениците
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55 СУ „Петко Каравелов" - София, район „Студентски", ул. Дъбница 3

тел-: 02/ 877 12 97; факс: 02/ 974 55 42; е-тай: 555и0555иЬа9

- Ясно формулирани цели и определена връзка със съдържанието на
образователното направление -10 т.

- Очакваните резултати са постижими за съответната възрастова група - 10 т.

- Общо : 20 т.

4 Индивидуална цена за обучение на ученик

Предложена цена 1.25 лв. без включен ДДС.
Брой точки <- най-ниската предложена цена/ цената, предложена в офертата научастника х 20 - 1.25 лева/ 1.25 лв.дете реално присъствие х 20 - 20 т.
5. Социална отговорност:

- предложен процент за ученици, които да ползват безплатно ИД-
2086 - 10 т.

Общ брой точки по всички критерии : 100 т.

Комисията класира допуснатите до участие в конкурса кандидати за дейностАНГЛИЙСКИ ЕЗИК ИЗВЪН УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ПГ - 1.5 астрономическичаса 5 пъти седмично, както следва:

ЛУИС КАРОЛ ООД- 100т.

За дейност БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ПГ 0,5 астрономически часа всеки ден имапостъпила 1 оферта от :

1 ЛУИС КАРОЛ ООД

Комисията пристъпи към проверка на подадените в Плик А документи
При разглеждане на документите комисията констатира:
1 ЛУИС КАРОЛ ООД
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55 СУ „Петко Каравелов“ - София, район „Студентски", ул. Дъбница 3

тел: 02/ 877 12 97; факс: 02/ 974 55 42; е-гпай: 555и0555и.59

В Плик А са предоставени всички изисквани по чл.9 документи, в т.ч. 3 брой декларации
по чл.220, ал. 1 от ЗПУО, 2 броя свидетелства за съдимост

и
6 референции.

Комисията пристъпи към отваряне на плик „„Б”" на допуснатите участници
1 ЛУИС КАРОЛ ООД

В плик Б са предоставени документи за следните два преподавателя:
Имена Степен Точки Доп.квалиф Точки Професионал Точки

икация ен опит
(години)

ЕБК Бакалавър

|
5 Няма 0 Над 3 години 25

Средно 5 0 25
аритметично |

Офертата получи следните точки по определените критерии:
1. Степен на квалификация

- Образователна степен - 5 т.
- Допълнителна квалификация - () т.

Общо : 5т.

2 Професионален опит

- над 3 години - 25 т.

3 Програма за обучение на учениците
- Ясно формулирани цели и определена връзка със съдържанието на образователното
направление -10 т.

- Очакваните резултати са постижими за съответната възрастова група - 10 т.

- Общо : 20 т.

4 Индивидуална цена за обучение на ученик

Стр. 11 от 14



55 СУ „Петко Каравелов“ - София, район „Студентски“, ул. Дъбница 3

тел: 02/ 877 12 97; факс: 02/ 974 55 42; е-тай: 555и0555иа

Предложена цена 7,8 лв. без включен ДДС.

Брой точки - най-ниската предложена цена/ цената, предложена в офертата на участниках 20 - 7,8 лева / 7,8 лв.дете реално присъствие х 20 - 24 т.
5. Социална отговорност:

7 предложен процент за ученици, които да ползват безплатно ИД - 2095- 10 т.
Общ брой точки по всички критерии : 80 т.

Комисията класира допуснатите до участие в конкурса кандидати за дейност
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 1-4 КЛАС 0,5 астрономически час всеки ден, както следва:
ЛУИС КАРОЛООД - 80 т.

За дейност АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ИЗВЪН УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ 1-4 клас -1астрономически час 5 пъти седмично постъпила 1 оферта от :

1 ЛУИС КАРОЛ ООД

Комисията пристъпи към проверка на подадените в Плик А документи
При разглеждане на документите комисията констатира:

1ЛУИС КАРОЛ ООД

В Плик А са предоставени всички изисквани по чл.9 документи, в т.ч. декларации почл.220, ал. Г от ЗПУО,2 броя свидетелства за съдимости 6 референции.

Комисията пристъпи към отваряне на плик „„Б" на допуснатите участници
1 ЛУИС КАРОЛ ООД

В плик Б са предоставени документи за следните два преподавателя;
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Имена Степен Точки Доп.квалиф Точки Професионал Точки
икация ен опит

(години)
Исп Магистър

|
10 Има 15 Над 3 години 25

|пккк Магистър

|
10 Има 15 Над 3 години 25

| Средно 10 15 25
аритметично

Офертата получи следните точки по определените критерии:
1. Степенна квалификация
- Образователна степен - 10т.

-Допълнителна квалификация - 15 т.

Общо : 25 т.

2 Професионален опит - 25 т.

3 Програма за обучение на учениците

- Ясно формулирани цели и определена връзка със съдържанието на
образователното направление -10 т.

- Очакваните резултати са постижими за съответната възрастова група - 10 т.

- Общо : 20 т.

4 Индивидуална цена за обучение на ученик

Предложена цена 1.25 лв. без включен ДДС.

Брой точки <- най-ниската предложена цена/ цената, предложена в офертата на
участника х 20 - |.25 лева/ 1.25 лв.дете реално присъствие х 20 - 20 т.

5. Социална отговорност:

- предложен процент за ученици, които да ползват безплатно ИД-

2086 - 10 т.
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55 СУ „Петко Каравелов" - София, район „Студентски”, ул. Дъбница 3
тел: 02/ 877 12 97; факс: 02/ 974 55 42; е-тай: 555и0555и.Ъ59

Общ брой точки по всички критерии : 100 т.

Комисията класира допуснатите до участие в конкурса кандидати за дейност
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 1-4 КЛАСТА астрономически час всеки ден, както
следва:

ЛУИС КАРОЛ ООД - 100 т.

За дейност АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ИЗВЪН УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ 5-7 клас - 1
астрономически час 5 пъти седмично постъпила 1 оферта от :

1ЛУИС КАРОЛ ООД

Комисията пристъпи към проверка на подадените в Плик А документи
При разглеждане на документите комисията констатира:
1 ЛУИС КАРОЛ ООД

В Плик А са предоставени всички изисквани по чл.9 документи, в т.ч. декларации почл.220, ал. 1 от ЗПУО, 2 броя свидетелства за съдимост и референции.

Комисията пристъпи към отваряне на плик „Б" на допуснатите участници
1ЛУИС КАРОЛ ООД

В плик Б са предоставени документи за следните два преподавателя:

|

|

Имена “| Степен Точки Доп.квалиф Почки Професионал Точки|

икация ен опит|

(години)
|вВдДо Магистър

|
10 Има 15 Над 3 години 05

|
|

|е !

1
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БМК
|

Магистър| 10 Има 15 Над 3 години 025
|

Средно
аритметично

10 15

Р

Офертата получи следните точки по определените критерии:
1. Степен на квалификация

- Образователна степен - 10т.

-Допълнителна квалификация - 15 т.

Общо : 25 т.

2 Професионален опит - 25 т.

3 Програма за обучение на учениците

- Ясно формулирани цели и определена връзка със съдържанието на
образователното направление -10 т.

- Очакваните резултати са постижими за съответната възрастова група - 10 т.

- Общо : 20 т.

4 Индивидуална цена за обучение на ученик

Предложена цена 1.25 лв. без включен ДДС.

Брой точки - най-ниската предложена цена/ цената, предложена в офертата на
участника х 20 - 1.25 лева/ 1.25 лв.дете реално присъствие х 20 - 20 т.
5. Социална отговорност:

- предложен процент за ученици, които да ползват безплатно ИД-

2096 - 10 т.

Общ брой точки по всички критерии : 100 т.

Комисията класира допуснатите до участие в конкурса кандидати за дейност
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 5-7 КЛАС 1 астрономически час всеки ден, както следва:
ЛУИС КАРОЛ ООД - 100 т.
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За дейност РУСКИ ЕЗИК ИЗВЪН УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ 1-4 клас - 0,5

55 СУ „Петко Каравелов" -
тел.: 02/ 877 12 97; фак

астрономически часа 5 пъти седмично постъпила 1 оферта от:
1 ЛУИС КАРОЛ ООД

Комисията пристъпи към проверка на подадените в Плик А документи

При разглеждане на документите комисията констатира:

1ЛУИС КАРОЛ ООД

25и0Ф5550.59

София, район „Студентски, ул Дъбница 3
с: 02/ 974 55 42; е-тай: 5

В Плик А са предоставени всички изисквани по чл.9 документи, в т.ч. декларации почл.220, ал. 1 от ЗПУО,2 броя свидетелства за съдимост и референции.

Комисията пристъпи към отваряне на плик „Б" на допуснатите участници
1 ЛУИС КАРОЛ ООД

В плик Б са предоставени документи за следните два преподавателя:
Имена |

Степен Точки Доп.квалиф Точки Професионал Точки
икация ен опит

(години)
ОГВ Магистър

|
10 Няма 0 Над 3 години 25

Средно 10 0 25
аритметично |

Офертата получи следните точки по определените критерии:
1. Степен на квалификация
- Образователна степен - 10т.

-Допълнителна квалификация - (0) т.

Общо : 15 т.

2 Професионален опит- 25 т.
3 Програма за обучение на учениците



55 СУ „Петко Каравелов" - София, район „Студентски”, ул. Дъбница 3

тел.: 02/ 877 12 97; факс: 02/ 974 55 42; е-глай 555и0555и.549
- Ясно формулирани цели и определена връзка със съдържанието на
образователното направление -10 т.

- Очакваните резултати са постижими за съответната възрастова група - 10 т.

- Общо : 20 т.

4 Индивидуална цена за обучение на ученик

Предложена цена 7,5 лв. без включен ДДС за един астронимически час .

Брой точки <- най-ниската предложена цена/ цената, предложена в офертата на
участника х 20 - 7,5 лева/ 7,5 лв.дете реално присъствие х 20 - 20 т.

5. Социална отговорност:

- предложен процент за ученици, които да ползват безплатно ИД-

2096 - 10 т.

Общ брой точки по всички критерии : 90т.

Комисията класира допуснатите до участие в конкурса кандидати за дейност
РУСКИ ЕЗИК 1-4 КЛАС 0,5 астрономически часа всеки ден, както следва:
ЛУИС КАРОЛ ООД - 90 т.

За дейност АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ИЗВЪН УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ 1-4 клас - 1,5
астрономически час 5 пъти седмично постъпила 1 оферта от :

1 СИГМА-2000-ФАРОС ООД

Комисията пристъпи към проверка на подадените в Плик А документи
При разглеждане на документите комисията констатира:
1 СИГМА-2000-ФАРОС ООД

В Плик А са предоставени всички изисквани по чл.9 документи, в т.ч. декларации по
чл.220, ал. 1 от ЗПУО, 2 броя свидетелства за съдимост и референции.
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55 СУ „Петко Каравелов“- София, район „Студентски”, ул. Дъбница 3

тел.: 02/ 877 12 97; факс: 02/ 974 55 42; е-тай: 555и0555и.59

Комисията пристъпи към отваряне на плик „Б" на допуснатите участници
1 СИГМА-2000-ФАРОС ООД

В плик Б са предоставени документи за следните два преподавателя:
Имена Степен Точки Доп.квалиф Точки Професионал Точки

|

икация ен опит
(години)

ГГи Магистър

|
10 Има 15 Над 3 години 25

гив Магистър

|
10 Има 15 Над 3 години 25

Средно 19 15 25
аритметично

Офертата получи следните точки по определените критерии:
1. Степен на квалификация

- Образователна степен - 10т.

-Допълнителна квалификация - 15 т.

Общо : 25 т.

2 Професионален опит - 25 т.
3 Програма за обучение на учениците

- Ясно формулирани цели и определена връзка със съдържанието на
образователното направление -10 т.

- Очакваните резултати са постижими за съответната възрастова група - 10 т.

- Общо : 20 т.

4 Индивидуална цена за обучение на ученик

Предложена цена 5,19 лв. без включен ДДС.

Брой точки <- най-ниската предложена цена/ цената, предложена в офертата на
участника х 20 - 5,19 лева/ 5, 19 лв.дете реално присъствие х 20 - 20 т.
5. Социална отговорност:
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55 СУ „Петко Каравелов" - София, район „Студентски“, ул. Дъбница 3

тел.: 02/ 877 12 97; факс: 02/ 974 55 42; е-тай: 555и0555и.59

- предложен процент за ученици, които да ползват безплатно ИД-

2096 - 10 т.

Общ брой точки по всички критерии : 100 т.

Комисията класира допуснатите до участие в конкурса кандидати за дейност

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 1-4 КЛАС 1,5 астрономически часа 5 пъти седмично:

СИГМА-2000-ФАРОС ООД - 100т.

За дейност АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ИЗВЪН УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ 5-7 клас - 2
астрономически часа 2 пъти седмично постъпила 1 оферта от :

1 СИГМА-2000-ФАРОС ООД

Комисията пристъпи към проверка на подадените в Плик А документи

При разглеждане на документите комисията констатира:

1 СИГМА-2000-ФАРОС ООД

В Плик А са предоставени всички изисквани по чл.9 документи, в т.ч. декларации по
чл.220, ал. | от ЗПУО, 2 броя свидетелства за съдимост и референции.

Комисията пристъпи към отваряне на плик „Б" на допуснатите участници
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55 СУ „Петко Каравелов" - София, район „Студентски”, ул. Дъбница 3
тел.: 02/ 877 12 97; факс: 02/ 974 55 42; е-гпай: 555и0555и549

1 СИГМА-2000-ФАРОС ООД

В плик Б са предоставени документи за следните два преподавателя;
Г Имена Степен Точки Доп.квалиф Точки Професионал Точки

икация ен опит
| (години)

АЛВ Магистър

|
10 Има 15 Над 3 години 25

Г Средно то 15 25

|
аритметично

Офертата получи следните точки по определените критерии:
1. Степен на квалификация

- Образователна степен- 10т.

-Допълнителна квалификация - 15 т.

Общо : 25 т.

2 Професионален опит - 25 т.

3 Програма за обучение на учениците

- Ясно формулирани цели и определена връзка със съдържанието на
образователното направление -10 т.

- Очакваните резултати са постижими за съответната възрастова група - 10 т.

- Общо : 20 т.

4 Индивидуална цена за обучение на ученик

Предложена цена 5,29 лв. без включен ДДС.

Брой точки - най-ниската предложена цена/ цената, предложена в офертата на
участника х 20 - 5,29 лева/ 5,29 лв.дете реално присъствие х 20 - 20 т.
5. Социална отговорност:

7 предложен процент за ученици, които да ползват безплатно ИД-

2096 - 10 т.
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55 СУ „Петко Каравелов” - София, район „Студентски”, ул. Дъбница 3

тел. 02/ 877 12 97; факс: 02/ 974 55 42; е-тай: 55500555и.59

Общ брой точки по всички критерии : 100 т.

Комисията класира допуснатите до участие в конкурса кандидати за дейност
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 5-7 КЛАС 2 астрономически часа 2 пъти седмично, както
следва:

СИГМА-2000-ФАРОС ООД - 100т.

За дейност НЕМСКИ ЕЗИК ИЗВЪН УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ 6-7 клас - 2
астрономически часа 2 пъти седмично постъпила 1 оферта от :

1 СИГМА-2000-ФАРОС ООД

Комисията пристъпи към проверка на подадените в Плик А документи

При разглеждане на документите комисията констатира:
1 СИГМА-2000-ФАРОС ООД

В Плик А са предоставени всички изисквани по чл.9 документи, в т.ч. декларации почл.220, ал. 1 от ЗПУО, 2 броя свидетелства за съдимост и референции.

Комисията пристъпи към отваряне на плик „Б" на допуснатите участници

1 СИГМА-2000-ФАРОС ООД

В плик Б са предоставени документи за следните два преподавателя:
Имена | Степен Точки Доп.квалиф ПГочки Професионал Точки|| икация ен опит

| (години)
|
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БАВ Магистър

|
10 Има 15 Над 3 години 025 |

|

СгТ Магистър

|
10 Няма 0 25 |

1

1Средно 10 7,5 25 |

аритметично
|

Офертата получи следните точки по определените критерии:
1. Степен на квалификация

- Образователна степен - 10т.

-Допълнителна квалификация - 7,5 т.

Общо : 17,5 т.

2 Професионален опит - 25 т.
3 Програма за обучение на учениците

- Ясно формулирани цели и определена връзка със съдържанието на
образователното направление -10 т.

- Очакваните резултати са постижими за съответната възрастова група - 10 т.

- Общо : 20 т.

4 Индивидуална цена за обучение на ученик

Предложена цена 5,80 лв. без включен ДДС.

Брой точки < най-ниската предложена цена/ цената, предложена в офертата на
участника х 20 - 5,80 лева/ 5,80 лв.дете реално присъствие х 20 - 20 т.
5. Социална отговорност:

- предложен процент за ученици, които да ползват безплатно ИД-

2096 - 10 т.

Общ брой точки по всички критерии : 92,5 т.
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55 СУ „Петко Каравелов" - София, район „Студентски”, ул. Дъбница 3

тел: 02/ 877 12 97; факс: 02/ 974 55 42; е-тай: 555и0555и/59

Комисията класира допуснатите до участие в конкурса кандидати за дейност
НЕМСКИ ЕЗИК 6-7 КЛАС 2 астрономически часа 2 пъти седмично, както
следва:

СИГМА-2000-ФАРОС ООД - 92,5 т.

За дейност КАРАТЕ И БОЙНИ ИЗКУСТВА ИЗВЪН УЧЕБНИТЕ ПРОГ РАМИ1-4и 5-7 клас - 1 астрономически час 2 пъти седмично постъпила 1 оферта от :

1 КЛУБ КАЛОЯН ПО КАРАТЕ М ИЗТОЧНИ БОЙНИ ИЗКУСТВА И ДРУГИ БОЙНИ
СПОРТОВЕ

Комисията пристъпи към проверка на подадените в Плик А документи
При разглеждане на документите комисията констатира:
1 КЛУБ КАЛОЯН ПО КАРАТЕ М ИЗТОЧНИ БОЙНИ ИЗКУСТВА И ДРУГИ БОЙНИ

СПОРТОВЕ

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

Комисията пристъпи към отваряне на плик „Б" на допуснатите участници
1 КЛУБ КАЛОЯН ПО КАРАТЕ М ИЗТОЧНИ БОЙНИ ИЗКУСТВА И ДРУГИ БОЙНИ
СПОРТОВЕ

В плик Б са предоставени документи за следните два преподавателя;
| Имена о

| Степен | Точки оп.квалиф Точки Професионал Точки|| икация ен опит
|

(години) |
|
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каГаншоо |

Магистър| 10 Има 15 Над 3 години|

|

ГАПВ7 ГБакалавр 5 Няма 0 Над 3 години

Средно
| 5 7,5

аритметично

Офертата получи следните точки по определените критерии:
1. Степен на квалификация
- Образователна степен - 5т.
-Допълнителна квалификация - 7,5 т.

Общо : 12,5 т.

2 Професионален опит - 25 т.

3 Програма за обучение на учениците

- Ясно формулирани цели и определена връзка със съдържанието на
образователното направление -10 т.

- Очакваните резултати са постижими за съответната възрастова група - 10 т.

- Общо : 20 т.

4 Индивидуална цена за обучение на ученик

Предложена цена 5 лв. без включен ДДС.
Брой точки <- най-ниската предложена цена/ цената, предложена в офертата на
участника х 20 - 5 лева/ 5 лв.дете реално присъствие х 20 - 20 т.
5. Социална отговорност:

7 предложен процент за ученици, които да ползват безплатно ИД-

2086 - 10 т.

Общ брой точки по всички критерии : 87,5 т.
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55 СУ „Петко Каравелов“ - София, район „Студентски“, ул. Дъбница 3

тел: 02/ 877 12 97; факс: 02/ 974 55 42; е-тай: 555и0555и.59

Комисията класира допуснатите до участиев конкурса кандидати за дейност
КАРАТЕ И БОЙНИ ИЗКУСТВА ИЗВЪН УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ 1-4 и 5-7

клас - 1 астрономически час 2 пъти седмично:

КЛУБ КАЛОЯН ПО КАРАТЕ М ИЗТОЧНИ БОЙНИ ИЗКУСТВА И ДРУГИ БОЙНИ

СПОРТОВЕ - 87,5 т.

Комисия :

1. Никол Негрова- (п)

2. Теодора Сотирова - (п)

3. Дончо Ангелов - (п)
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