
 
 

София, кв. Бояна, бул. „Ал. Пушкин” 112, тел./факс (02) 855-20-54 

 

 

 

ЗАПОВЕД 

№ 148 /03.11. 2022 г. 

 

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, 

чл.18,ал.1 от Правилника за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища 

на територията на Столична община (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.), в съответствие с Решение № 1/03.10.2022г. на 

Педагогическия съвет на 52 ОУ „Цанко Церковски“- гр. София и Заповед № 101 /  17.10.2022г. 

на Директора на 52 ОУ „Цанко Церковски“- г-жа Маргарита Димитрова, и съгласно Протокол 

от провеждане на конкурс за извънкласни дейности в 52 ОУ „Цанко Церковски“- гр.София с 

вх. № 405/02.11.2022г.     

 

I. Публикувам информация относно постъпилите в срок оферти за участие в 

конкурса (по реда на постъпването им): 

 Наименование на участника Вх. Номер и дата 

на офертата 

Извънкласна 

дейност 

Тематично 

направление 

1 Баскетболен клуб „Аватар“ 309/20.10.2022г. Баскетбол Спорт 

2 „Рояна Арт“ ЕООД 310/20.10.2022г. Приложни 

изкуства 

Изкуства 

3 „Денс Меджик“ 311/20.10.2022г. Спортни 

танци 

Изкуства 

4 СКХГ „Елизабет- Ритмика“ 313/21.10.2022г. Художествена 

гимнастика 

Спорт 

5 „Алфа Актив“ ЕООД 314/21.10.2022г. Футбол Спорт 

6 ФК „Левски- Спартак 1962“ 315/21.10.2022г. Футбол Спорт 

7 Таекуондо клуб „Турбо“ 316/21.10.2022г. Таекуондо Спорт 

8 УК „Ботев- София“ 318/21.10.2022г. Футбол Спорт 

9 ФК „Септември- София 57“ 319/ 21.10.2022г. Футбол Спорт 

10 ДФК „Том и Джери“ 320/21.10.2022г. Футбол Спорт 

 

 



 

II. Публикувам информация за допуснати и недопуснати кандидати, които са подали 

оферти за участие в конкурса, според Протокол с вх.№405/02.11.2022г. на  

комисията, назначена със Заповед 101/17.10.2022г. на Директора на 52 ОУ „Цанко 

Церковски за провеждане на конкурс за извънкласни дейности в 52 ОУ. 

Кандидати, които са допуснати до класиране: 

А) Спорт 

     1. БК „Аватар“, Баскетбол 

     2. СКХГ „Елизабет- Ритмика“, художествена гимнастика 

     3. Клуб „Турбо“, таекуондо 

     4. ДФК „Том и Джери“, футбол 

Б) Изкуства 

     1. „ Рояна Арт“ ЕООД, приложни изкуства 

     2. „ Денс Меджик“, спортни танци 

Кандидати, които не са допуснати до класиране: 

  „Алфа Актив“ ЕООД за извънкласна дейност „футбол“(оферта №5 с вх.№314/21.10.2022г.) 

поради това че: 

1. Клубът не е приложил удостоверение за лиценз от публичния национален регистър на 

Министерството на младежта и спорта. 

2. На част от документите е поставен втори печат,  различен от печата на фирмата. 

ФК „Левски- Спартак 1962“ за извънкласна дейност „футбол“(оферта №6 с 

вх.№315/21.10.2022г. поради това, че: 

1. Не са приложени Референции от институции и организации, доказващи качеството  

на определената извънкласна дейност. (съгласно чл.9, ал.6 от Правила за 

осъществяване на извънкласна дейност в общински училища на територията на 

Столична община). 

УК „Ботев- София“ за извънкласна дейност „футбол“(оферта № 8 с вх.№ 318/21.10.2022г.) 

поради това, че: 

1. Клубът не е приложил съдебно решение за регистрация на сдружението: 

2. Няма заверено копие от устава на клубът. 



ФК „Септември-София 57“ за извънкласна дейност „футбол“(оферта № 9 с 

 вх. № 319/21.10.2022г.)поради това, че: 

 

1. Клубът не е приложил съдебно решение за регистрация на сдружението: 

2. Няма заверено копие от устава на клубът. 

 

 

 

III. Определям за спечелили следните кандидати: 

А) Спорт 

1. БК „Аватар“, баскетбол-65 точки 

2. СКХГ „Елизабет- Ритмика“, художествена гимнастика-60точки 

3. Клуб „Турбо“, таекуондо-85 точки 

4. ДФК „Том и Джери“, футбол- 100 точки 

Б) Изкуства 

                  1. „ Рояна Арт“ ЕООД, приложни изкуства- 95 точки 

                  2. „Денс Меджик, спортни танци-95 точки 

IV. Нареждам копие от настоящата Заповед и копие от Протокола от провеждане на конкурс 

за извънкласни дейности в 52 ОУ „Цанко Церковски“- гр. София с вх.№ 405/02.11.2022г. 

(заверено „вярно с оригинала“) да бъдат връчени лично срещу подпис или с препоръчано 

писмо с обратна разписка на всички участници в конкурса. 

 

V . Съгласно Правилата за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища 

на територията на Столична община(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 от15.03.2018г.), и след изтичане на срока по чл.19, нареждам да бъдат 

сключени договори със спечелилите кандидати.  

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще осъществявам лично! 

 

ДИРЕКТОР:  .........................................  

                 Маргарита Димитрова 

 

 

 


