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                         ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ 

                              ДЕЙНОСТИ В 52 ОУ „ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ“ – ГР. СОФИЯ 

                                                                        2022 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

I. Основание за провеждане на конкурса 

Конкурсът се провежда съгласно решение, Протокол №1/03.09.2022г. на Педагогическия съвет на 

52. ОУ „Цанко Церковски“ – гр. София, в съответствие с изискванията на Решение №139 по 

Протокол № 40/28.09.2017 г. на СОС, изм. С Решение №756 по Протокол №43/09.11.2017 г. на 

СОС, изм. и доп. с Решение №118 по Протокол №49/15.03.2018 г. на СОС. 

Покана до участниците е публикувана на страницата на 52. ОУ „Цанко Церковски“, в секция 

„Извънкласни дейности“. 

II. Комисия и задачи  

Със Заповед № 133/27.10.2022г. на Директора на 52. ОУ „Цанко Церковски“ – 

Маргарита Димитрова, е определен следният състав на комисията по провеждане на 

конкурса: 

- Габриела Каранова, заместник директор УД 

- Весела Микова, заместник директор УД 

- Радослав Стойчев, старши учител начален етап 

- Георги Атанасов, председател на Обществения съвет 

Съгласно заповедта, комисията има за задача да отвори постъпилите оферти по обявения конкурс 

за извънкласни дейности по следните тематични направления: 

Наука (за ученици от  6 до 13 годишна възраст), 



както и да класира кандидатите по обявените критерии за оценка на офертите и да състави 

протокол съгласно чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от Правилата за извънкласни дейности в общинските 

училища. 

III. Откриване на заседанието 

Заседанието на комисията се проведе в сградата на 52. ОУ „Цанко Церковски“ на адрес: гр. София, 

бул. „Александър Пушкин“ № 112 на 10.11.2022г. (десети ноември две хиляди двадесет и втора 

година), 11.30 часа. 

На заседанието присъстваха: 

- Маргарита Димитрова, директор на 52. ОУ 

- Габриела Каранова, заместник директор УД на 52. ОУ 

- Весела Микова,  заместник директор УД на 52. ОУ 

- Георги Атанасов, председател на Обществения съвет 

- Радослав Стойчев, старши учител начален етап 

Госпожа Габриела Каранова ще води протокола от заседанието. 

На заседанието присъства и представител на кандидати, подали оферта за участие в конкурса 

 

IV. Постъпили оферти 

В посочения в Поканата срок –26.10.2022г. до 06.11.2022г., в канцеларията на 52. ОУ „Цанко 

Церковски“ са постъпили общо 1 (един) брой оферти за участие в конкурса. 

По реда на постъпването им офертите са, както следва: 

№ Наименование на участника Вх. № и дата на 

офертата 

Извънкласна 

дейност 

Тематично 

направление 

1 „Парт Тайм“ ЕООД 442/04.11.2022г. Английски език Наука 

 

V. Разглеждане на постъпилите предложения и допускане до оценяване 

След отварянето на офертите и преглед на съдържащите се в тях документи съгласно 

изискванията на Правилата за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на 

територията на Столична община, до оценяване по същество бяха допуснати следните кандидати 

(по реда на постъпване на офертите): 

1) „Парт Тайм“ ЕООД  – извънкласна дейност   английски език   



Офертите на всички допуснати до оценяване кандидати съдържат всички изискуеми документи 

съгласно Правилата за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на 

територията на Столична община. 

 

VI. Оценяване на офертите 

Кандидатите се оценяват по следните критерии: 

- Степен на квалификация на преподавателите, които ще осъществяват 

определената извънкласна дейност, доказана с документи, удостоверяващи 

професионалната квалификация и педагогическа правоспособност на 

преподавателите за съответната извънкласна дейност – дипломи, удостоверения, 

сертификати и  др. – Критерий (1) 

- Професионален опит на преподавателите, които ще осъществяват съответната 

извънкласна дейност, доказан с документи, удостоверяващи професионалния опит 

на преподавателите – копия на трудова книжка, служебна книжка, осигурителна 

книжка, удостоверения от НОИ – Критерий (2) 

- Програма за обучение на учениците в извънкласната дейност – Критерий (3) 

- Индивидуална цена за обучение за 1 астрономически час на ученик – Критерий (4) 

- Социална отговорност – Критерий (5) 

При определяне на точките по критерий 4 – индивидуална цена за обучение се изчисляват 

съотношението между подадените оферти  в една подобласт. 

Съгласно обявените критерии, кандидатите получават следното оценяване: 

Брой точки = Най ниската предложена цена                        x 20                                                                    

 Цената, предложена в офертата на участника 

      

                                           

VII. Класиране 

В резултат на извършеното оценяване, кандидатите се класират по позиции по следния начин: 

А) Наука 

1. „Парт Тайм“ ЕООД, английски език – 80 точки 

 

 



VIII. Приключване на работата на комисията 

Комисията отчете, че е изпълнила поставените задачи – да отвори, разгледа и оцени постъпилите 

оферти по обявения от 52 ОУ „Цанко Церковски“ конкурс за извънкласни дейности по следните 

позиции: 

- Наука 

След подписване на настоящия протокол от всички членове на комисията, следва да бъде 

предаден на директора на 52 ОУ с  входящ номер за последващи действия. 

 

 

 

1. Габриела Каранова - ………………………………… 

 

2. Весела Микова - ……………………………………… 

 

3. Радослав Стойчев - ………………………………….. 

 

4. Георги Атанасов - …………………………………….. 

 

 


