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          145 ОУ ”СИМЕОН РАДЕВ”- РАЙОН  МЛАДОСТ – СОФИЯ 
София; ж.к.“Младост-1 А“, ул.Ресен №1 , 02 877 41 36, 02 875 41 55; oy_145@abv.bg; http://145oy.com/ 

 

ЗАПОВЕД 

№ 94 /12.10.2021 г. 

            На основание чл. 18 от  Правила за осъществяване на извънкласни дейности 

в общинските училища на територията на Столична община и протокол 

№5/12.10.2021г. на Комисията за извънкласни дейности 

                                    

 

 

                                     ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

1. За изпълнител на извънкласна дейност „Обучение по Футбол за възрастова 

група от 6 до 13 години“- „Футболен клуб Левски-Спартак 1962“, ЕИК 206040509. 

2. Приемем мотивите на комисията, която е спазила процедурата по оценяване на 

офертите, описани в обявата за извънкласната дейност и Правилата за осъществяване на 

извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община. 

Настоящата заповед да се връчи лично срещу подпис, с препоръчано писмо с 

обратна разписка или на електронна поща на всички кандидати участвали в конкурса. 

 

Настоящата Заповед да се доведе до знанието за изпълнение на техническия 

секретар.  

                   

                  

 Директор:............................ 

             /Антоанета Михайлова/ 
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145 ОУ ”СИМЕОН РАДЕВ”- РАЙОН  МЛАДОСТ – СОФИЯ 
София; ж.к.“Младост-1 А“, ул.Ресен №1 , 02 877 41 36, 02 875 41 55; oy_145@abv.bg; http://145oy.com/ 

ПРОТОКОЛ 

№ 5/12.10.2021 г. 

На 12.10.2021 г. на основание заповед № 46/01.10.2021г. и във връзка с решение 

№136 на Столичния общински съвет от 06.04.2017 г. за приемане на Правила за 

осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на 

Столична община и обявен конкурс за ИД „Обучение по Футбол за възрастова група от 

6 до 13 години“ се проведе заседание на комисията в състав:  

Председател: 1. Мартина Гигова- Зам. Директор в 145 ОУ „Симеон Радев“; 

Членове:  

2. Албена Вълкова- счетоводител в 145 ОУ „Симеон Радев“; 

3. адв. Михаил Миланов- юрист; 

4. Магдалена Чиликова- Домакин; 

5. Веселина Лозанова- ЗАС; 

 

проведе заседание в канцеларията на 145 ОУ „Симеон Радев“,  за да разгледа и класира 

офертите на участниците в конкурса. Откритото заседание на комисията започна в 14:00 

часа. Задачата на това заседание бе да бъдат отворени офертите и да бъдат проверени 

документите на участниците за формално съответствие с изискванията на възложителя. 

Членовете на комисията се увериха, че пликовете с документите на участниците не са 

отваряни, трайно са запечатани, непрозрачни и върху тях е отбелязан пореден номер, 

дата и час на постъпване, наименование на участника и предмета на откритата 

процедура. 

 

 Председателят на комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на 

тяхното подаване, съгласно списъка на подадените оферти.  

I. Плик № 1 с вх. № 157/08.10.2021 г, 11.10ч. на Сдружение „Олимпия футбол клуб-

София“ 
Плик „А“: 

1. Списък - опис на документите; 

2. Заявление за участие; 

3. Удостоверение за актуално състояние; 

4. Удостоверение от регистър БУЛСТАТ; 

5. Решение на СГС за регистрация – 3 бр; 

6. Заверено копие от устава на Сдружение „Олимпия футбол клуб-София“; 

7. Декларация по чл.220,ал.1 от ЗПУО- 1 бр.; 

8. Свидетелство за съдимост – 1 бр.; 

9. Референции – 8 броя; 

10. Служебна бележка; 

11. Проект на договор. 

 

Плик „Б“: 

1. Оферта и социална отговорност; 

2. Програма за обучение; 

3. Документи, удостоверяващи квалификация на преподавателите - 3 бр. дипломи; 
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4. Документи доказващи професионален опит – Трудова книжка, удостоверение за  

стаж – 2 бр. и списък с имена на преподаватели;  

 

II. Плик № 2 с вх. № 165/08.10.2021 г, 15.40ч. на Сдружение „Детски футболен клуб 

Том и Джери“ 

Плик „А“: 

1.Списък - опис на документите; 

2.Заявление за участие; 

3. Заявление за участие; 

4. Декларация по чл.220,ал.1 от ЗПУО- 2 бр.; 

5.Удостоверение за актуално състояние; 

6.Решение на СГС за регистрация – 1 бр. 

      7. Свидетелство за съдимост – 1 бр. 

8.Служебна бележка и удостоверение; 

9.Булстат карта  

10.Проект на договор. 

11.Заверено копие от устава на Сдружение „Детски футболен клуб Том и Джери“; 

12. Референции – 11 броя; 

 

Плик „Б“: 

1. Оферта  

2. Социална отговорност; 

3. Декларация; 

4. Сертификат; 

5. Удостоверение от БФС; 

6. Уведомление и програма за обучение; 

7. Снимки- 2 стр. 

8. Списък с педагогически специалисти; 

9. Документи, удостоверяващи квалификация на преподавателите - 1 бр. дипломи; 

10. Документи доказващи професионален опит – Трудова книжка, свидетелства за 

професионална квалификация – 2 бр. и списък с имена на преподаватели;  

 

III. Плик № 3 с вх. № 166/08.10.2021 г, 15.45ч. на Сдружение „Детски спортен клуб“ 

Плик „А“: 

1.Списък - опис на документите; 

2.Заявление за участие; 

3. Заявление за участие; 

4. Декларация по чл.220,ал.1 от ЗПУО- 2 бр.; 

5. Декларация за издаване на сертификат; 

5.Удостоверение за актуално състояние; 

6. Свидетелство за съдимост – 1 бр.; 

7. Решение на СГС за регистрация – 1 бр.; 

8. Булстат карта 

9. Удостоверение от Министерство на правосъдието; 

10. Удостоверение от Министерство на младежта и спорта; 

10. Заверено копие от устава на Сдружение „Детски спортен клуб“; 

11. Референции - 1 брой; 

13. Проект на договор; 

 

Плик „Б“: 

1. Оферта, социална отговорност и програма за обучение;  

2. Списък с педагогически специалисти; 
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3. Диплома за магистър; 

4. Сертификат; 

5. Лиценз за извършване на треньорска дейност; 

6. Трудова книжка – 1 бр.; 

 

 

IV. Плик № 4 с вх. № 167/08.10.2021 г, 16.01ч. на Сдружение „Училищен футболен 

клуб Олимпиец“ 

Плик „А“: 

1.Списък - опис на документите; 

2. Заявление за участие; 

3. Заявление за участие; 

4. Декларация по чл.220,ал.1 от ЗПУО- 2 бр.; 

5. Декларация за издаване на сертификат; 

5.Удостоверение за актуално състояние; 

6. Проект на договор;  

7. Решение на СГС за регистрация – 1 бр.; 

8. Свидетелство за съдимост – 1 бр.; 

8. Булстат карта; 

9. Удостоверение от Министерство на младежта и спорта; 

10. Заверено копие от устава на Сдружение „Училищен футболен клуб Олимпиец“; 

11. Референции - 3 броя; 

 

Плик „Б“: 

1. Оферта, социална отговорност и програма за обучение;  

2. Декларация за издаване на сертификат; 

3. Списък с педагогически специалисти; 

4. Протокол; 

5. Диплома за магистър; 

6. Лиценз за извършване на треньорска дейност; 

7. Сертификат; 

8. Служебна бележка; 

9. Сертификат за завършен курс за треньор; 

10. Служебна белецка; 

11. Трудова книжка – 1 бр.; 

 

V. Плик № 5 с вх. № 171/08.10.2021 г, 16.09ч. на Сдружение „Футболен клуб Левски-

Спартак 1962“ 

Плик „А“: 

1.Списък - опис на документите; 

2. Заявление за участие; 

3. Заверено копие от устава на Сдружение „Футболен клуб Левски-Спартак 1962“; 

4. Удостоверение за актуално състояние; 

5. Удостоверение от Министерство на младежта и спорта; 

6. Декларация по чл.220,ал.1 от ЗПУО- 1 бр.; 

7. Свидетелство за съдимост – 1 бр.; 

8. Почетна грамота от БФС; 

9. Грамота от ФК „Левски“; 

10. Препоръка от СОУ „ВИВ“ – Израел; 

11. Проект на договор; 

 

Плик „Б“: 
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1. Оферта и социална отговорност; 

2. Програма за обучение;  

3. Диплома за магистър; 

4. Сертификат за треньор – 2 бр.; 

5. Лиценз за треньор; 

6. Протокол; 

7. Лиценз за извършване на треньорска дейност; 

8. Трудова книжка - 1 бр.; 

9. Грамота - 3 бр.; 

 

Комисията пристъпи към оценяване по критериите в раздел ІІІ на обявата за 

извънкласна дейност: 

 

Кандидат № 1 - Сдружение „Олимпия футбол клуб-София“. 

По т.1   

- Преподаватели магистър  - 10 точки 

- Допълнителна професионална квалификация – 1 преподавател - 15 т. 

Общо по този критерий  – 25 точки. 

По т. 2 - Професионален опит в предлаганата дейност  

Средноаритметичният сбор от точките за професионален опит на преподавателя 

е 25 точки. 

Общо по този критерий  – 25 точки. 

По т. 3 - Програма за обучение  

Участникът получава -10 т. за пълно съответствие по програма за обучение и 10 

точки за пълно съответствие на очакваните резултати постижими за съответната 

възрастова група. 

Общо по този критерий  – 20 точки. 

По т.4 - Индивидуална цена на обучение на ученик, изчислена по формула  

 

Цена на ИД= Най-ниска предложена цена        Х 20 = 

   Цена предложена от съответния 

   Участник ИД-извънкласна дейност 

 

Цена на ИД= 0,85       Х 20 = 4, 86 

   3,50 

 

Общо по този критерий  – 4, 86 точки. 

 

По т. 5 - Социална отговорност. 

Участникът предлага 25%, които ученици ще ползват безплатно ИД. 

 

Общо по този критерий  – 10 точки. 

 

Общ брой точки: 84, 86 точки. 

 

Кандидат № 2 - Сдружение „Детски футболен клуб Том и Джери“. 

По т.1   

- Преподаватели магистър  - 10 точки 

- Допълнителна професионална квалификация – 1 преподавател - 15 т. 

Общо по този критерий  – 25 точки. 

По т. 2 - Професионален опит в предлаганата дейност  



6 

 

Средноаритметичният сбор от точките за професионален опит на преподавателя е 25 

точки. 

Общо по този критерий  – 25 точки. 

По т. 3 - Програма за обучение  

Участникът получава -10 т. за пълно съответствие по програма за обучение и 10 точки 

за пълно съответствие на очакваните резултати постижими за съответната възрастова 

група. 

Общо по този критерий  – 20 точки. 

По т.4 - Индивидуална цена на обучение на ученик, изчислена по формула  

 

Цена на ИД= Най-ниска предложена цена        Х 20 = 

   Цена предложена от съответния 

   Участник ИД-извънкласна дейност 

 

Цена на ИД= 0,85       Х 20 = 3, 40 

         5,00 

 

Общо по този критерий  – 3, 40 точки. 

 

По т. 5 - Социална отговорност. 

Участникът предлага 20%, които ученици ще ползват безплатно ИД. 

 

Общо по този критерий  – 10 точки. 

 

Общ брой точки: 83, 40 точки. 

 

Кандидат № 3 - Сдружение „Детски спортен клуб“ 

По т.1   

- Преподаватели магистър  - 10 точки 

- Допълнителна професионална квалификация – 1 преподавател - 15 т. 

Общо по този критерий  – 25 точки. 

По т. 2 - Професионален опит в предлаганата дейност  

Средноаритметичният сбор от точките за професионален опит на преподавателя е 25 

точки. 

Общо по този критерий  – 25 точки. 

По т. 3 - Програма за обучение  

Участникът получава -10 т. за пълно съответствие по програма за обучение и 10 точки 

за пълно съответствие на очакваните резултати постижими за съответната възрастова 

група. 

Общо по този критерий  – 20 точки. 

По т.4 - Индивидуална цена на обучение на ученик, изчислена по формула  

 

Цена на ИД= Най-ниска предложена цена        Х 20 = 

   Цена предложена от съответния 

   Участник ИД-извънкласна дейност 

 

Цена на ИД= 0,85       Х 20 = 6, 53 

         2,60 

 

Общо по този критерий  – 6, 53 точки. 

 

По т. 5 - Социална отговорност. 
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Участникът предлага 20%, които ученици ще ползват безплатно ИД. 

 

Общо по този критерий  – 10 точки. 

 

Общ брой точки: 86, 53 точки. 

 

Кандидат № 4 - Сдружение „Училищен футболен клуб Олимпиец“ 

По т.1   

- Преподаватели магистър  - 10 точки 

- Допълнителна професионална квалификация – 1 преподавател - 15 т. 

Общо по този критерий  – 25 точки. 

По т. 2 - Професионален опит в предлаганата дейност  

Средноаритметичният сбор от точките за професионален опит на преподавателя е 25 

точки. 

Общо по този критерий  – 25 точки. 

По т. 3 - Програма за обучение  

Участникът получава -10 т. за пълно съответствие по програма за обучение и 10 точки 

за пълно съответствие на очакваните резултати постижими за съответната възрастова 

група. 

Общо по този критерий  – 20 точки. 

По т.4 - Индивидуална цена на обучение на ученик, изчислена по формула  

 

Цена на ИД= Най-ниска предложена цена        Х 20 = 

   Цена предложена от съответния 

   Участник ИД-извънкласна дейност 

 

Цена на ИД= 0,85       Х 20 = 7, 02 

         2,42 

 

Общо по този критерий  – 7, 02 точки. 

 

По т. 5 - Социална отговорност. 

Участникът предлага 20%, които ученици ще ползват безплатно ИД. 

 

Общо по този критерий  – 10 точки. 

 

Общ брой точки: 87, 02 точки. 

 

 

Кандидат № 5 - Сдружение „Футболен клуб Левски-Спартак 1962“ 

По т.1   

- Преподаватели магистър  - 10 точки 

- Допълнителна професионална квалификация – 1 преподавател - 15 т. 

Общо по този критерий  – 25 точки. 

По т. 2 - Професионален опит в предлаганата дейност  

Средноаритметичният сбор от точките за професионален опит на преподавателя е 25 

точки. 

Общо по този критерий  – 25 точки. 

По т. 3 - Програма за обучение  

Участникът получава -10 т. за пълно съответствие по програма за обучение и 10 точки 

за пълно съответствие на очакваните резултати постижими за съответната възрастова 

група. 
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Общо по този критерий  – 20 точки. 

По т.4 - Индивидуална цена на обучение на ученик, изчислена по формула  

 

Цена на ИД= Най-ниска предложена цена        Х 20 = 

   Цена предложена от съответния 

   Участник ИД-извънкласна дейност 

 

Цена на ИД= 0,85       Х 20 = 20, 00 

         0,85 

 

Общо по този критерий  – 20, 00 точки. 

 

По т. 5 - Социална отговорност. 

Участникът предлага 20%, които ученици ще ползват безплатно ИД. 

 

Общо по този критерий  – 10 точки. 

 

Общ брой точки: 100, 00 точки. 

 

Съобразно утвърдените критерии за оценка, представените оферти от 

участниците и направените изчисления, Комисията класира участниците по следния 

начин: 

1. Сдружение „Футболен клуб Левски-Спартак 1962“; 

2. Сдружение „Училищен футболен клуб Олимпиец“; 

3. Сдружение „Детски спортен клуб“; 

4. Сдружение „Олимпия футбол клуб-София“; 

5. Сдружение „Детски футболен клуб Том и Джери“; 

  

Комисията счита, че Сдружение „Футболен клуб Левски-Спартак 1962“, ЕИК 

206040509 е представило оферта, която отговаря на условията на Възложителя. 

 

Във връзка с горното, Комисията единодушно РЕШИ: 

 

Класира на първо място офертата на Сдружение Сдружение „Футболен клуб 

Левски-Спартак 1962“ и предлага на Директора на 145 ОУ „Симеон Радев“ да бъде 

сключен договор на основание чл.18 от Правилата за извънкласни дейности. 

 

Председател: 1. Мартина Гигова- Зам. Директор в 145 ОУ „Симеон Радев“ 

Членове:  

2. Албена Вълкова- счетоводител в 145 ОУ „Симеон Радев“ 

 

3. адв. Михаил Миланов- юрист  

 

4. Магдалена Чиликова- Домакин 

 

5. Веселина Лозанова- ЗАС 


