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ПРОТОКОЛ №1 

от заседание на комисията, провеждаща процедура за избор на извънкласни дейности 
в 120 ОУ „Г.С.Раковски“ 

Днес,10.09.2020г., комисия, определена със заповед № 1208/03.09.2020г. на 

директора на 120 ОУ в състав: 

Председател : Ваня Максимова – зам. Директор по УД и 

Членове:         Красимира Таскова – главен учител в начален етап 

                Кристина Галева – гл. счетоводител на 120 ОУ 

                Станислав Червенков – председател на Обществения съвет при 120 ОУ 

проведе заседание за подбор на фирми за провеждане на извънкласни дейности срещу 

заплащане в 120 ОУ. Подадени са оферти за дейностите Английски език, Баскетбол и 

Карате. 

Кандидатите ще се оценяват по критерии, приети с 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. 

Оценяването на документите на „Креата. Обучение и развитие ООД.“  дейност 

английски език е както следва: 

Решение: За извънкласната дейност по английски език комисията класира „Креата. 

Обучение и развитие ООД“ като единствена оферта, която е подала изрядни документи 

и отговаря на всички критерии.  

Оценяването на документите на Сдружение „Карате клуб Ронин 11“ 

Решение: За извънкласната дейност по карате комисията класира 

СДРУЖЕНИЕ „Карате клуб Ронин 11” като единствена оферта, която е подала изрядни 

документи и отговаря на всички критерии. 

Оценяването на документите на БК „Шампион 2006“ 

Решение: За извънкласната дейност по карате комисията класира 

СДРУЖЕНИЕ „Карате клуб Ронин 11”като единствена оферта, която е подала изрядни 

документи и отговаря на всички критерии. 

Протоколчик: 

/Кр. Таскова / 
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