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 35. СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ” 
 

София 1164, р-н „Лозенец”, ул. „Добри Войников” № 16, тел. 866 10 60, 963 37 31 

факс: 866 21 95, e-mail sou_35@abv.bg 

 

 

З А П О В Е Д  

№ ЛС-1032/02.08.2021 г. 

 

На основание на чл. 18 от Правилата на СОС за осъществяване на извънкласни дейности 

в общинските училища на територията на Столична община, приети с Решение №136 по Протокол 

№30 от 06.04.2017 г., изм. и доп. с Решение №118 по Протокол №49 от 15.03.2018 г.  

и Протокол №1/30.07.2021 г. от проведено заседание на Комисията за отваряне и класиране 

на постъпилите оферти от външни организации във връзка с конкурс за осъществяване на 

извънкласни дейности  

 

О П Р Е Д Е Л Я М  

 

1. Шахматен клуб ЦСКА за кандидат, спечелил конкурса за осъществяване на извънкласна 

дейност „Шахмат” в 35. СЕУ „Добри Войников” със 70 т. 

2. Сдружение Академия „Том и Джери“ за кандидат, спечелил конкурса за осъществяване на 

извънкласна дейност „Модерни танци” в 35. СЕУ „Добри Войников” с 95 т. 

     Останалите участници в конкурса са получили следния брой точки: 

- Сдружение „СПОРТЕН КЛУБ ЗВЕЗДИ”  с 68,96 т. 

- Сдружение „Спортно-танцова формация денс мюзик Естрея” със 72,30 т. 

- „Фреш 365” ЕООД с 83,96 т. 

- Сдружение „Клуб за изкуства Терпсихора“ със 71,17 т. 

3. Сдружение Академия „Том и Джери“ за кандидат, спечелил конкурса за осъществяване на 

извънкласна дейност „Народни танци” в 35. СЕУ „Добри Войников” с 90 т. 

Останалите участници в конкурса са получили следния брой точки: 

- Сдружение „Спортно-танцова формация денс мюзик Естрея” с 62,30 т. 

4.  „Сигма – 2000 – Фарос” ООД за кандидат, спечелил конкурса за осъществяване на 

извънкласна дейност „Английски език – начален етап” в 35. СЕУ „Добри Войников” с 93,55 т. 

      Останалите участници в конкурса са получили следния брой точки: 

Академия „Том и Джери“ със 70 т. 

5. „Сигма–2000–Фарос” ООД за кандидат, спечелил конкурса за осъществяване на извън-

класна дейност „Английски език – прогимназиален етап” в 35. СЕУ „Добри Войников” със 100 

т. 

6. „Сигма – 2000 – Фарос” ООД за кандидат, спечелил конкурса за осъществяване на извън-

класна дейност „Немски език – начален етап” в 35 СЕУ „Добри Войников” с 87,50 т. 

7. Сигма – 2000 – Фарос” ООД за кандидат, спечелил конкурса за осъществяване на извънклас-

на дейност „Немски език – прогимназиален етап” в 35. СЕУ „Добри Войников” с 87,50 т. 

8. Фючър Енджиниърс ЕООД за кандидат, спечелил конкурса за осъществяване на извън-

класна дейност „Лего конструиране” в 35. СЕУ „Добри Войников” с 65 т.  

9. Сдружение „ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛЪВЧЕТА 2017”за кандидат, спечелил конкурса за 

осъществяване на извън класна дейност „Футбол” в 35. СЕУ „Добри Войников” с 92,45 т. 

     Останалите участници в конкурса са получили следния брой точки: 

Сдружение Академия „Том и Джери“ с 85 т. 
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10. Сдружение „Таекуон-До клуб Левски” за кандидат, спечелил конкурса за осъществяване 

на извънкласна дейност „Таекуон-До“ с 67,50 

 

Със спечелилите конкурса кандидати да се сключи договор за провеждане на съответната 

извънкласна дейност. 

Копие от заповедта да се връчи на всички кандидати. 

 

 

 

 

Директор:/П/ 

Величка Петрова 


