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121 СУ „Георги Измирлиев“ 
+ 359 2 423 6130    sou121@abv.bg    https://121su.org/ 

 
 

Заповед №  33 / 01.10.2021 г 
 
Във връзка с Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на 

столична община , приети с решение на СОС №136/06.04.2017г. по Протокол № 30 и доп. Решение № 639 по 

Протокол № 40 от 28.09.2017 г , изм.- Решение № 756 по Протокол № 43 от 09.11.2017 г. изм и доп. – Решение 

№ 118 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. , заповед № 925  / 14.09.2021 г и протокол № 2 с вх.№ 153  от 

01.10.2021г.  на Училищната комисия за разглеждане, оценяване и класиране на изпълнители на ИД срещу 

заплащане на територията на 121 СУ "ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ“ : 

 

                                                                           КЛАСИРАМ : 

 

СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ  НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ , по чл.11 

ал.1,ал,2,ал.3, ал.4,ал.5/изм.-Решение №118 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на Правила за 

осъществяване на ИД в общинските училища на СОС: 

 

1. Английски език 

2. Футбол 

3. Спортни танци 

4. Народни танци 

5. Бойни изкуства 

6. Модерен балет, художествена гимнастика и танци 

7. Ментална аритметика 

8. Роботика 

9. Шахмат 
 

І.ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ: БОЙНИ ИЗКУСТВА/ДЖУДО/ 

 

 1. ОСК „ Олимпия- 2005“  с входящ № 57/ 20.09.2021 г.-  единствен кандидат, получи 65 т. и се класира на І 

място 

    

ІІ.ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ: БОЙНИ ИЗКУСТВА/КАРАТЕ/ 

 

 1.ОСК „ Олимпия- 2005“  с входящ № 56/ 20.09.2021 г. -  единствен кандидат , получи 90 т. и се класира на І 

място. 
                     

ІІІ.ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ: АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

                  

 1. Академия „ Том и Джери“  с входящ № 65/ 21.09.2021г.  получи 100 т. и се класира на 

І  място. 

 

 2. Езиков и изпитен център „АВО “  с входящ № 11/ 16.09.2021 получи 95,2 т. и се класира на ІІ 

   място. 

      

 3.„Сигма – 2000 – Фарос ООД“ с входящ № 62/20.09.2021 г. получи  95,08  т. и се класира на ІІІ място. 

 

ІV.ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ: ФУТБОЛ 

 

1. ДЮК„ Атлетико- Артен“ с входящ № 85/21.09.2021 г.получи  100 т. и се класира на  

         І място 

2. ОСК „ Олимпия- 2005“  с входящ № 55/ 20.09.2021  получи 77,7 т. и се класира на  

 ІІ място. 

 

V.ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ: ШАХМАТ 

 

 1. Шахматен клуб „ЦСКА“  с входящ № 13/16.09.2021 г. получи 100  т. и се класира на І място. 

 

Спортен клуб по шахмат „ Локомотив София“ с входящ № 14/16.09.2021г. – НЕ СЕ КЛАСИРА 

/ недопуснат кандидат  до конкурс, поради непредставени документи по чл.9, ал.5и ал.6/ 
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VІ.  ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ: НАРОДНИ ТАНЦИ 

 

 1.Академия „Том и Джери ” с входящ № 67/21.09.2021 г.  получи  100 т. и се класира на І място . 

         

 2.„Орфеево цвете” ЕООД с входящ № 48/20.09.2021 г.  получи  94,96  т. и се класира на  ІІ място 

                      

VІІ.  ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ: РОБОТИКА 

 

1. ФЛ- Георги Христов с входящ № 64/20.09.2021г. – единствен кандидат, получи  75 т. и се класира на І 

място 

 

VІІІ.  ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ: МЕНТАЛНА АРИТМЕТИКА /І-ІV КЛАС/ 

 

 1.ФЛ - Здравка Савчева с входящ № 81/21.09.2021г. – получи  90 т. и се класира на І място 

 

ФЛ- Младен Дичев с входящ № 82/21.09.2021г. – НЕ СЕ КЛАСИРА / недопуснат кандидат  до конкурс, 

поради непредставени документи по чл.9, ал.5/ 

 

ІХ.  ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ: СПОРТНИ ТАНЦИ 

 

 1. Клуб по спортни танци „Денс Меджик ” с входящ № 59/20.09.2021 г.  получи  95 т. и се класира на І 

място . 

         

 2. „Сън Марк” ЕООД с входящ № 84/21.09.2021 г.  получи  89, 69  т. и се класира на  ІІ място 

 

Х.ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ: МОДЕРЕН БАЛЕТ, ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА И ТАНЦИ 

 

 1. „Сън Марк” ЕООД с входящ № 83/21.09.2021 г.  получи  100  т. и се класира на  І място 

 

 2. КС „ Том и Джери“  с входящ № 66/ 21.09.2021г.  получи 99,54 т. и се класира на ІІ място. 

 

 3. СК „Роберта“  с входящ № 47/ 20.09.2021 получи 93 т. и се класира на ІІІ място. 

   

ОСК „ Олимпия- 2005“  с входящ № 58/ 20.09.2021 – НЕ СЕ КЛАСИРА / недопуснат кандидат  до конкурс, 

поради неотговаряне на вида извънкласна дейност/модерен балет, художествена гимнастика и танци/ 

 

Със спечелилия кандидат, директорът на училището има право да сключи  договор, съгласно Приложение № 1 

в  срок от три работни дни след изтичане срока за обжалване на  настоящата заповед. 

Договорът се сключва между директора на училището и спечелилия конкурса участник за срок не по-дълъг от 

три години. 

 Ако в едноседмичен срок не се сключи договор с класирания на първо място участник, директорът кани за 

сключване на договор класирания на второ място участник. 

 Изпълнителите на извънкласните дейности, с които е подписан договор са длъжни да сформират групи като 

провеждат заниманията си във време извън седмичното разписание на учебните часове, при наличие на 

свободна база и след съгласуване на графика за провеждане с директора на училището. 

 Изпълнителите, осъществяващи ИД носят отговорност за живота и здравето на учениците по време на 

образователната дейност в училището, като спазват всички правила за обучение и труд в условията на 

КОВИД- 19 в 121 СУ „ Георги Измирлиев“ 

 Цените за услуги за извънкласни дейности се заплащат от родителите на съответния Изпълнител, съгласно 

сключения договор. Изпълнителят превежда на училището сумите за почасово ползване на части от имоти – 

публична общинска собственост, съгласно Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на 

услуги, предоставяни от Столична община. 

 

  

                                                                                                  Директор:  Галина Тенева 


