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ЗАПОВЕД 

№1449/08.07.2021 г. 

На основание  чл. 259, ал. 1 от ЗПУО,  във връзка с чл. 18, ал. 1 от Правила за 

осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на 

Столична община (приети с Решение № 136 по Протокол № 30 от 6.04.2017 г., в сила от 

6.04.2017 г., доп. - Решение № 639 по Протокол № 40 от 28.09.2017 г., изм. - Решение № 

756 по Протокол № 43 от 9.11.2017 г., изм. и доп. - Решение № 118 по Протокол № 49 

от 15.03.2018 г.), в съответствие със Заповед №1295/11.06.2021 г.  на директора на 96. 

СУ „Л. Н. ТОЛСТОЙ  и съгласно Протокол №1 с Вх.№3644/07.07.2021 г. на комисията 

от провеждане на конкурс за извънкласни дейности в 96. СУ „Л. Н. ТОЛСТОЙ“ –., с 

настоящата: 

I. ОПРЕДЕЛЯМ: 
 

за спечелили кандидати за извънкласни дейности, за които са налице повече от един 

кандидат по всяка една от обявените дейности: 

А) Спортни дейности (за ученици от 7 до 15 годишна възраст): Спортни дейности 

1. СК „Стартийм“ - карате - 95 точки 

2. СК „ПОХИОН - таекундо- 93 точки 

Б) Дейности в подкрепа на обучението ( езици ) (за ученици от 7 до 15 годишна 

възраст) Английски език 

1. „СИГМА-2000-ФАРОС“ ООД анг. език - 100 точки 

 

II. НАРЕЖДАМ: 

1. Копие от настоящата Заповед  (заверена „вярно с оригинала“) да бъде връчена 

лично срещу подпис или с препоръчано писмо с обратна разписка на всички участници 

в конкурса. 

2. Съгласно Правилата за осъществяване на извънкласни дейности в общинските 

училища на територията на Столична община (приети с Решение № 136 по Протокол № 

30 от 6.04.2017 г., в сила от 6.04.2017 г., доп. - Решение № 639 по Протокол № 40 от 

28.09.2017 г., изм. - Решение № 756 по Протокол № 43 от 9.11.2017 г., изм. и доп. - 

Решение № 118 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г.), и след изтичане на срока по чл. 19, 

нареждам да бъдат сключени договори със спечелилите кандидати. След сключване на 

договорите със спечелилите кандидати и при условие, че има налични помещения и 

свободни от учебни занятия и извънкласни дейности часови интервали, директорът на 

96. СУ Л. Н. Толстой“ може да сключи договори със следващите поред класирани 

кандидати. 

Извършен предварителен контрол съгласно  Вътрешните правила за финансово 

управление и контрол на 96. СУ „Л. Н. Толстой“, за законосъобразност от Антоанета 

Негрова, на длъжност финансов контрольор.  

 

 

ДИРЕКТОР: (п) 

Цветелина Вълчева 


