22. Средно езиково училище „Георги Стойков Раковски“
1463 София, район „Триадица“, бул. “Витоша“ №134, rakovski22sou@abv, www.22sou.com
тел.: 02 9 52 21 18, факс: 02 9 52 21 18

ЗАПОВЕД
№ 76 / 09.10.2020 г.
На основание чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното
образование, чл. 1, ал. 2, т. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в
училищното образование, Решение № 136 от 06.04.2017 г. на Столичния общински съвет за
приемане на Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на
територията на Столична община, доп. Решение № 639 от 28.09.2017 г., изм. Решение № 756 от
09.11.2017 г., изм. и доп. Решение № 118 от 15.03.2018 г., протокол с вх. № 296/08.10.2020 г. по
заповед № 35/02.10.2020 г. на директора на 22. СЕУ за сформиране на училищна комисия за
разглеждане, оценяване и класиране на изпълнители на извънкласни дейности в 22. СЕУ и
предложение на комисията с протокол с вх. № 297/08.10.2020 г. за сключване на договори за ИД
О П Р Е Д Е Л Я М
за изпълнители на обявените извънкласните дейности в 22 СЕУ „Г. С. Раковски“:
Наименование на фирмата

Входящ номер

Дейност

Общ брой точки

„Адванс“ ООД

145/29.09.2020

английски език

90 т.

БК „Академик 17“
Сдружение С.Т.Ф.Т. М.
„Естрея“
Сдружение ФК
„Левски-Спартак 1962“

148/30.09.2020

баскетбол

65 т.

150/30.09.2020

хип-хоп

85 т.

151/30.09.2020

футбол

100 т.

„Балексит“ ООД

158/30.09.2020

народни танци

85 т.

СК „Роберта“
Център за неформално
образование „Бърз ум“ ЕООД

178/30.09.2020

модерени танци

85 т.

228/05.10.2020

ментална аритметика

55 т.

С определените изпълнители директорът на училището има право да сключи договор.
Договорът се сключва между директора на училището и спечелилия конкурса участник за
срок не по-дълъг от три години.
Изпълнителите на извънкласните дейности, с които е подписан договор, са длъжни да
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.
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.
/п/
ЕЛЕНА КЪРПАЧЕВА
ДИРЕКТОР НА 22. СЕУ

