
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ОТЕЦ ПАИСИЙ” - ПЛЕВЕН
Плевен, ул. „Отец Паисий“ №10, тел./факс: 064 82 38 80 

E-mail: otec_paisiy@abv.bg http://otec-paisiv.com

ДО
РУО
НА МОН 
ПЛЕВЕН

Относно: Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнението на Национална програма (НП) „Заедно в изкуствата и в спорта“, 
приета с Решение №302/13.05.2022 г. на Министерски съвет - Модул „Музика“ и модул „Спорт“ 
приложено Ви изпращам:

1. Попълнен формуляр по образец;
2. Копие от решение на педагогически съвет;
3. Декларация от директора за недопускане на двойно финансиране - дейностите, за които 

кандидатства училището, не са финансирани по друг проект, програма или каквато и да е 
друга финансова схема или процедура от националния бюджет, бюджета на Общността или 
друга донорска програма

С уважение,

ИВАН ВЪЛКОВ Stefa nov 
Valkov

Digitally signed by 
Ivan Stefanov 
Valkov
Date: 2022.06.20 
16:12:19+03'00'

Директор на Начално училище 
„ Отец Паисий“, гр. Плевен

mailto:otec_paisiy@abv.bg
http://otec-paisiv.com


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 

„ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

За сформиране на групи и отбори за реализиране на занимания в сферата на 

музикалното, танцовото и театралното изкуство и в сферата на колективните спортове -  

футбол, баскетбол и волейбол

А. САМОСТОЯТЕЛНО КАНДИДАТСТВАНЕ НА ДЪРЖАВНО ИЛИ ОБЩИНСКО 

УЧИЛИЩЕ

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАЩОТО УЧИЛИЩЕ

1. Наименование на училището Начално училище „Отец Паисий“

2. Код по НЕИСПУО 1500105

3. Област/община/населено място Обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен

4. Адрес на училището, 
електронна поща

Ул. „Отец Паисий“ № 10 
otec paisiy@abv.bg

5. Директор Име: Иван Вълков

Телефонен номер (мобилен):0878580294

Електронна поща: otec_paisiy@abv.bg

6. Координатор на програмата Име: Радка Топалска

Телефонен номер (мобилен): 0888883049

Електронна поща: rtopalska@hotmail.com

7. Счетоводител Име: Таня Веселинова Георгиева

Телефонен номер (мобилен): 0878339116

Електронна поща: nu.op@abv.bg

8. Обслужваща банка на 
училището

Българо-американска кредитна банка АД

9. Банкова сметка на училището IBAN: BG96BGUS91603104104900 
BIC: BGUSBGSF

*Срокьт за подаване на формуляра за кандидатстване в съответното регионално 
управление на образованието е до 45 дни след приемане на националната програма с 
решение на Министерския съвет -  до 27 юни 2022 г.

II. СФОРМИРАНЕ НА ГРУПИ И ОТБОРИ

М одул 1. „ИЗКУСТВА” — С ф о р м и р ан е  н а  гр у п и  за  за н и м а н и я  в  сф е р а та  н а  и зк у с т в а т а  — 

музикално, танцово, театрално
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* Държавни и общински училища, в които има до 400 ученици, могат да кандидатстват с до 2 групи в сферата 
на изкуствата.
* Държавни и общински училища, в които има над 400 ученици, могат да кандидатстват с до 3 групи в сферата 
на изкуствата.
*Училищата изписват направлението, категорията и възрастовата група съгласно Националната програма.
* Отчитайки желанията, интересите и възможностите на учениците е препоръчително групите, които ще 
бъдат сформирани в едно училище, да бъдат в различни направления/категории.

I група

1. Музикално изкуство
направление

2. Вокална група „Усмивка“ (III клас)
категория

3. Заб авн а  и естрадна песен -  во к ал н а  група
описание/характеристика на избраната категория
4 . 1 възрастова група - 1 - IV клас

възрастова група
5. 23 ученици
* Един ученик има право да бъде включен само в една група.
* Списъкът на учениците, включени в групата, се утвърждава от директора и се съхранява в училището при 
документацията на програмата.

6. Елка Цветанова Пъшева
ръководители на групи

*Да се посочи име и фамилия на ръководителя/ите и дали е от училището, или външен специалист

7. Сформирането на групата има за цел:
S  Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно 

взаимодействие при участието и изявата им в изкуства, насочени към 
стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.

■S Повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на 
подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните 
ценности;

■S Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на 
учениците

основни цели
8. Очаквани резултати:

•S Стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално, танцово и 
театрално наследство.

■S Повишаване на музикалната култура на учениците.
■S Утвърждаване на културните ценности;
■S Личностно развитие на учениците чрез изявата им в изкуствата.

очаквани резултати

9. Програма за провеждане на заниманията и творческата изява
*3а всяка група се разработва индивидуална програма за провеждане на заниманията и творческата изява -  

до 80 учебни часа, която се прилага към формуляра (Приложение 1).

10. Финансов план
*3а всяка група се разработва финансов план.
*Материалите, пособията, консумативите, възнагражденията и командировъчните разходи и др. се изписват 
съгласно Националната програма.

№ Материали, пособия, консумативи, 
възнаграждения, командировъчни 

разходи и др.

Брой/количество Примерна цена за 
1 брой

Обща сума 
в лв.

1. Възнаграждение за ръководител на 
група, в т.ч. осигурителни вноски 
за сметка на осигурителя

80 18.50 1480.00
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2. Сценични костюми 23 45.00 1035.00

3. Безжични микрофони 4 40.00 160.00

4. Метална стойка за микрофон 4 18.00 72.00

5. Аудиосистема 1 700.00 700.00

6. Синтезатор динамична клавиатура 1 4785.00 4785.00

7. Озвучаване 1 400.00 400.00

8. Храна /вода/ 24 4.00 96.00

9. Застраховка 24 3.00 72.00

Обща сума в лв. 8800.00

II група

1. Музикално изкуство
направление

2. Вокална група „Мики Маус“ (II клас)
категория

3. Забавна и естрадна песен -  вокална група
описание/характеристика на избраната категория 

4 .1 възрастова група -  I - IV клас
възрастова група

5. 16 ученици
* Един ученик има право да бъде включен само в една група.
* Списъкът на учениците, включени в групата, се утвърждава от директора и се съхранява в училището при 
документацията на програмата.

6. Елка Цветанова Пъшева
ръководители на групи

*Да се посочи име и фамилия на ръководителя/ите и дали е от училището, или външен специалист

7. Сформирането на групата има за цел:
•S Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно 

взаимодействие при участието и изявата им в изкуства, насочени към 
стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.

■/ Повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на 
подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните 
ценности;

■S Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на 
учениците 

■С основни цели
8. Очаквани резултати:

■S Стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално, танцово и 
театрално наследство.

С Повишаване на музикалната култура на учениците.
•S Утвърждаване на културните ценности;
■С Личностно развитие на учениците чрез изявата им в изкуствата.
С очаквани резултати

9. Програма за провеждане на заниманията и творческата изява
*3а всяка група се разработва индивидуална програма за провеждане на заниманията и творческата изява -  

до 80 учебни часа, която се прилага към формуляра (Приложение 1).
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10. Финансов план
*3а всяка група се разработва финансов план.
*Материалите, пособията, консумативите, възнагражденията и командировъчните разходи и др. се изписват 
съгласно Националната програма.

№ Материали, пособия, консумативи, 
възнаграждения, командировъчни 

разходи и др.

Брой/количество. Примерна цена за 
1 брой

Обща сума 
в лв.

1. Възнаграждение за ръководител на 
група, в т.ч. осигурителни вноски за 
сметка на осигурителя 80 18.50 1480.00

2. Сценични костюми 16 70.00 1120.00

3. Безжични микрофони 4 40.00 160.00

4. Детски музикални инструменти - 
комплект 1 260.00 260.00

5. Аудиосистема 1 700.00 700.00

6. Озвучителна система с тонколони 1 4261.00 4261.00

7. Озвучаване 1 450.00 450.00

8. Храна /вода/ 17 4.00 68.00

9. Застраховка 17 3.00 51.00

10. Наем на зала 1 250.00 250.00

Обща сума в лв. 8800.00

III група

1........................................................................................................
направление

2 .........................................................................................................
категория

3.......................................................................................................

4
описание/характеристика на избраната категория

5
възрастова група

брой участници в групата.
* Един ученик има право да бъде включен само в една група.
* Списъкът на учениците, включени в групата, се утвърждава от директора и се съхранява в училището при 
документацията на програмата.

6.

ръководители на групи
*Да се посочи име и фамилия на ръководителя/ите и дали е от училището, или външен специалист

7 .....................................................................................................................................................

основни цели

8 ......................................................................................................................................................................................

очаквани резултати
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9. Програма за провеждане на заниманията и творческата изява
*3а всяка група се разработва индивидуална програма за провеждане на заниманията и творческата изява -  

до 80 учебни часа, която се прилага към формуляра (Приложение 1).

10. Финансов план
*3а всяка група се разработва финансов план.
*Материалите, пособията, консумативите, възнагражденията и командировъчните разходи и др. се изписват 
съгласно Националната програма.

№ Материали, пособия, консумативи, 
възнаграждения, командировъчни 

разходи и др.

Брой/количество Примерна цена за 
1 брой

Обща сума 
в лв.

1.

2.

3.

Обща сума в лв.

Модул 2. „СПОРТ” - Сформиране на отбори за занимания в сферата на спорта -  по 

футбол, баскетбол, волейбол
* Държавни и общински училища, в които има до 400ученици, могат да кандидатстват сдо2 отбора в сферата 
на спорта.
*Държавни и общински училища, в които има над 400 ученици, могат да кандидатстват с до 3 отбора в 
сферата на спорта.
*Училищата изписват вида спорт, възрастовата група и пола съгласно Националната програма.
* Отчитайки желанията, интересите и възможностите на учениците е препоръчително отборите, които ще 
бъдат сформирани в едно училище, да бъдат в различен вид спорт.

I отбор -  IV клас

1. Футбол 

2 .1- IV клас ;
вид спорт

възрастова група
3. Момчета
4. 20 ученици

брой ученици в отбор
* Един ученик има право да бъде включен само в един отбор.
* Списъкът на учениците, включени в отбора, се утвърждава от директора и се съхранява в училището при 
документацията на програмата.

5. Сформирането на отбора има за цел:
■S Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно 

взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове, насочени към 
стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.

■S Засилване на интереса на учениците за участие в отбори за колективни спортове 
и за изяви в областта на спорта;

■S Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на 
учениците;

■S Изграждане наумения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол 
в учениците;

Цели
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6. Очаквани резултати:
■S Осигурени условия за личностно развитие на учениците чрез екипно 

взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, 
насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности;

■/ Насърчен и засилен интерес на учениците за участие в групи/отбори за 
колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното 
и театралното изкуство, както и в областта на спорта;

v' Подобрена работа в екип и повишени социални и приятелски взаимодействия сред 
учениците;

■У Изградени умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в 
учениците;

У Развити спортни способности на учениците и изградени умения за здравословен 
начин на живот

очаквани резултати

7. Програма за подготовка на отбора
*3а всяка група се разработва индивидуална програма за провеждане на тренировките и за участие във 

вътрешноучилищни и/или междуучилищни състезания — до 80 учебни часа, която се прилага към формуляра 
(Приложение 1)

8. Финансов план
*3а всеки отбор се разработва финансов план
*Материалите, пособията, консумативите, възнагражденията, командировъчните разходи, екипировка на 
учениците и учителя и др. се изписват съгласно Националната програма

№ Материали, пособия, консумативи, 
възнаграждения, командировъчни 

разходи, екипировка на учениците и 
учителя и др.

Брой/кол и чество Примерна цена за 
1 брой

Обща сума 
в лв.

1. Възнаграждение за треньора, в т.ч. 
осигурителни вноски за сметка на 
осигурителя 80 18.50 1480.00

2. Футболен екип 20 100.00 2000.00

3. Детски футболни кори 20 10.00 200.00

4. Конуси комплект 4 59.00 236.00

5. Помпа с игли за топки 4 20.00 80.00

6. Маркировъчни потници 2 цвята 20 10.00 200.00

7. Футболни топки 30 50.00 1500.00

8. Мрежа за топки 5 26.00 130.00

9. Екип треньор 1 250.00 250.00

10. Стълбички за тренировка 2 40.00 80.00

11. Застраховки при участия 20 3.60 72.00

12. Медицински преглед 20 2.00 40.00

13. футболна врата 1 220.00 220.00

14. Купи 2 31.00 62.00

15. Награди/топки/ 40 30.00 1200.00

16. Медали 20 1.50 30.00

17. Капитанска лента 2 10.00 20.00

Обща сума в лв. 7800.00
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1. Футбол 

2 .1- IV клас ;

II отбор -  III клас

вид спорт 

възрастова група
3. Момчета и момичета
4. 20 ученици

брой ученици в отбор
* Един ученик има право да бъде включен само в един отбор.
* Списъкът на учениците, включени в отбора, се утвърждава от директора и се съхранява в училището при
документацията на програмата.

5. Сформирането на отбора има за цел:
■S Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно 

взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове, насочени към 
стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.

■S Засилване на интереса на учениците за участие в отбори за колективни спортове 
и за изяви в областта на спорта;

■S Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на 
учениците;

■S Изграждане наумения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол 
в учениците;

Цели

6. Очаквани резултати:
S  Осигурени условия за личностно развитие на учениците чрез екипно 

взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, 
насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности;

■S Насърчен и засилен интерес на учениците за участие в групи/отбори за 
колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното 
и театралното изкуство, както и в областта на спорта;

•S Подобрена работа в екип и повишени социални и приятелски взаимодействия сред 
учениците;

■S Изградени умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в 
учениците;

■J Развити спортни способности на учениците и изградени умения за здравословен 
начин на живот

очаквани резултати

7. Програма за подготовка на отбора
*3а всяка група се разработва индивидуална програма за провеждане на тренировките и за участие във 

вътрешноучилищни и/или междуучилищни състезания -  до 80 учебни часа, която се прилага към формуляра 
(Приложение 1)

8. Финансов план
*3а всеки отбор се разработва финансов план
*Материалите, пособията, консумативите, възнагражденията, командировъчните разходи, екипировка на 
учениците и учителя и др. се изписват съгласно Националната програма

№ Материали, пособия, консумативи, Брой/количество Примерна цена за Обща сума
възнаграждения, командировъчни 1 брой в лв.

разходи, екипировка на учениците и
учителя и др.
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1. Възнаграждение за треньора, в т.ч. 
осигурителни вноски за сметка на 
осигурителя 80 18.50 1480.00

2. Футболен екип 20 100.00 2000.00

3. Детски футболни кори /чифт/ 20 9.40 188.00

4. Конуси комплект 4 59.00 236.00

5. Помпа с игли за топки 4 20.00 80.00

6. Маркировъчни потници 2 цвята 20 10.00 200.00

7. Футболни топки 30 50.00 1500.00

8. Мрежа за топки 5 26.00 130.00

9. Стълбички за тренировка 2 40.00 80.00

10. Застраховки при участия 20 3.60 72.00

11. Медицински преглед 20 2.00 40.00

12. Купи 2 27.00 54.00

13. Награди/топки/ 41 30.00 1230.00

14. Медали 20 1.50 30.00

15. Капитанска лента 2 10.00 20.00

16. Футболна врата 1 220.00 220.00

17. Разходи за медицинско обслужване - 
зареждане на медицинска аптечка 1 240.00 240.00

Обща сума в лв. 7800.00

I ll отбор

1

2 .

вид спорт

3
възрастова група

пол
4

брой ученици в отбор
* Един ученик има право да бъде включен само в един отбор;
* Списъкът на учениците, включени в отбора, се утвърждава от директора и се съхранява в училището при 
документацията на програмата.

5.

цели

6............................................................................................................

очаквани резултати

7. Програма за подготовка на отбора
*3а всяка група се разработва индивидуална програма за провеждане на тренировките и за участие във 

вътрешноучилищни и/или междуучилищни състезания -  до 80 учебни часа, която се прилага към формуляра 
(Приложение 1)

8. Финансов план
*3а всеки отбор се разработва финансов план

8



*Материалите, пособията, консумативите, възнагражденията, командировъчните разходи, екипировка на 
учениците и учителя и др. се изписват съгласно Националната програма

№ Материали, пособия, консумативи, 
възнаграждения, командировъчни 

разходи, екипировка на учениците и 
учителя и др.

Брой/количество Примерна цена за 
1 брой

Обща сума 
в лв.

1.

2.

3.

Обща сума в лв.

III. Необходими средства по Националната програма

1. По Модул 1. Изкуства -  16 600лв.
* Посочва се общата сума за всички групи по модула.

2. По Модул 2. Спорт -  15 600 лв.

* Посочва се общата сума за всички отбори по модула.

3. НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ -  32 200 лв.
* Посочва се общата сума за двата модула.

Б. КАНДИДАТСТВАНЕ НА ДЪРЖАВНО ИЛИ ОБЩИНСКО УЧИЛИЩЕ В 
ПАРТНЬОРСТВО С ЧАСТНО УЧИЛИЩЕ

* Информацията се подава и попълва само в случаите, когато държавното или 
общинското училище кандидатстват в партньорство с частно училище.

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧАСТНОТО УЧИЛИЩЕ -  ПАРТНЬОР

1. Наименование на училището

2. Код по НЕИСПУО

3. Област/община/населено място

4. Адрес на училището, 
електронна поща
5. Директор Име:

Телефонен номер (мобилен):

Електронна поща:

6. Координатор на програмата Име:

Телефонен номер (мобилен):

Електронна поща:
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И. СФОРМИРАНЕ НА ГРУПИ И ОТБОРИ

Модул 1. „ИЗКУСТВА” -  Сформиране на групи за занимания в сферата на изкуствата -  

музикално, танцово, театрално
*Частниучилища, в които има до 400ученици, могат да кандидатстват сдо2 групи в сферата на изкуствата. 
* Частни училища, в които има над 400ученици, могат да кандидатстват сдоЗ групи в сферата на изкуствата. 
*Училищата изписват направлението, категорията и възрастовата група съгласно Националната програма.

1.

2.

3.

I група

направление

категория

4.
описание/характеристика на избраната категория

5
възрастова група

брой участници в групата.
* Един ученик има право да бъде включен само в една група.
* Списъкът на учениците, включени в групата, се утвърждава от директора и се съхранява в училището при 
документацията на програмата.

6

ръководители на групи
*Да се посочи име и фамилия на ръководителя/ите и дали е от училището, или външен специалист.

7 ......................................................................................................................................................

основни цели

8  ......................................................................................................................................................................................

очаквани резултати

9. Програма за провеждане на заниманията и творческата изява
*3а всяка група се разработва индивидуална програма за провеждане на заниманията и творческата изява — 

до 80 учебни часа, която се прилага към формуляра (Приложение 1).

10. Финансов план
*3а всяка група се разработва финансов план.
*Материалите, пособията, консумативите, възнагражденията и командировъчните разходи и др. се изписват 
съгласно Националната програма.

№ Материали, пособия, консумативи, 
възнаграждения, командировъчни 

разходи и др.

Брой/кол и чество Примерна цена за 
1 брой

Обща сума 
в лв.

1.

2.

3.

Обща сума в лв.
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II група

2.

3.

1 .
направление

категория

4.
описание/характеристика на избраната категория

5
възрастова група

брой участници в групата.
* Един ученик има право да бъде включен само в една група.
* Списъкът на учениците, включени в групата, се утвърждава от директора и се съхранява в училището при 
документацията на програмата.

6

ръководители на групи
*Да се посочи име и фамилия на ръководителя/ите и дали е от училището, или външен специалист.

7.........................................................................................................................................................

основни цели

8 .....................................................................................................................

очаквани резултати

9. Програма за провеждане на заниманията и творческата изява
*3а всяка група се разработва индивидуална програма за провеждане на заниманията и творческата изява -  

до 80 учебни часа, която се прилага към формуляра (Пршожение 1).

10. Финансов план
*3а всяка група се разработва финансов план.
*Материалите, пособията, консумативите, възнагражденията и командировъчните разходи и др. се изписват 
съгласно Националната програма.

№ Материали, пособия, консумативи, 
възнаграждения, командировъчни 

разходи и др.

Брой/количество Примерна цена за 
1 брой

Обща сума 
в лв.

1.

2.

3.

Обща сума в лв.

1.

2.

3.

III група

направление

категория
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4
описание/характеристика на избраната категория

5
възрастова група

брой участници в групата.
* Един ученик има право да бъде включен само в една група.
* Списъкът на учениците, включени в групата, се утвърждава от директора и се съхранява в училището при 
документацията на програмата.

6.

ръководители на групи
*Да се посочи име и фамилия на ръководителя/ите и дали е от училището, ши външен специалист.

7.........................................................................................................................................................

основни цели

8 .....................................................................................................................

очаквани резултати

9. Програма за провеждане на заниманията и творческата изява
*3а всяка група се разработва индивидуална програма за провеждане на заниманията и творческата изява — 

до 80 учебни часа, която се прилага към формуляра (Пршожение 1).

10. Финансов план
*3а всяка група се разработва финансов план.
*Материалите, пособията, консумативите, възнагражденията и командировъчните разходи и др. се изписват 
съгласно Националната програма.

№ Материали, пособия, консумативи, 
възнаграждения, командировъчни 

разходи и др.

Брой/количество Примерна цена за 
1 брой

Обща сума 
в лв.

1.

2.

3.

Обща сума в лв.

Модул 2. „СПОРТ” -  Сформиране на отбори за занимания в сферата на спорта -  по 

футбол, баскетбол, волейбол
* Частни учшища, в които има до 400 ученици, могат да кандидатстват с до 2 отбора в сферата на спорта.
* Частни учшища, в които има над 400 ученици, могат да кандидатстват с до 3 отбора в сферата на спорта. 
*Учшищата изписват вида спорт, възрастовата група и пола съгласно Националната програма.

I отбор

1.

2

3

вид спорт

възрастова група

пол
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4
брой ученици в отбор

* Един ученик има право да бъде включен само в един отбор.
* Списъкът на учениците, включени в отбора, се утвърждава от директора и се съхранява в училището при 
документацията на програмата.

5.....................................................................................................................................................................

цели

6...............................................................................................

очаквани резултати

7. Програма за подготовка на отбора
*3а всяка група се разработва индивидуална програма за провеждане на тренировките и за участие във 

вътрешноучилищни и/или междуучилищни състезания -  до 80 учебни часа, която се прилага към формуляра 
(Приложение 1).

8. Финансов план
*3а всеки отбор се разработва финансов план.
*Материалите, пособията, консумативите, възнагражденията, командировъчните разходи, екипировка на 
учениците и учителя и др. се изписват съгласно Националната програма.

№ Материали, пособия, консумативи, 
възнаграждения, командировъчни 

разходи, екипировка на учениците и 
учителя и др.

Брой/количество Примерна цена за 
1 брой

Обща сума 
в лв.

1.
2.

3.

Обща сума в лв.

II отбор

1.

2.
вид спорт

3.
възрастова група

пол
4 ........................................................................................

брой ученици в отбор
* Един ученик има право да бъде включен само в един отбор.
* Списъкът на учениците, включени в отбора, се утвърждава от директора и се съхранява в училището при 
документацията на програмата.

5

цели

6............................................................................................................................

очаквани резултати

7. Програма за подготовка на отбора
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*3а всяка група се разработва индивидуална програма за провеждане на тренировките и за участие във 
вътрешноучилищни и/или междуучилищни състезания -  до 80 учебни часа, която се прилага към формуляра 
(Приложение 1).

8. Финансов план
*3а всеки отбор се разработва финансов план.
*Материалите, пособията, консумативите, възнагражденията, командировъчните разходи, екипировка на 
учениците и учителя и др. се изписват съгласно Националната програма.

№ Материали, пособия, консумативи, 
възнаграждения, командировъчни 

разходи, екипировка на учениците и 
учителя и др.

Брой/количество Примерна цена за 
1 брой

Обща сума 
в лв.

1.

2.

3.

Обща сума в лв.

III отбор

1

2 .

вид спорт

възрастова група
3.............................................................................................................

пол
4

брой ученици в отбор
* Един ученик има право да бъде включен само в един отбор.
* Списъкът на учениците, включени в отбора, се утвърждава от директора и се съхранява в училището при 
документацията на програмата.

5.

цели

6.................................................................................................

очаквани резултати

7. Програма за подготовка на отбора
*3а всяка група се разработва индивидуална програма за провеждане на тренировките и за участие във 

вътрешноучилищни и/или междуучилищни състезания -  до 80 учебни часа, която се прилага към формуляра 
(Приложение 1).

8. Финансов план
*3а всеки отбор се разработва финансов план.
*Материалите, пособията, консумативите, възнагражденията, командировъчните разходи, екипировка на 
учениците и учителя и др. се изписват съгласно Националната програма.

№ Материали, пособия, консумативи, 
възнаграждения, командировъчни 

разходи, екипировка на учениците и 
учителя и др.

Брой/количество Примерна цена за 
1 брой

Обща сума 
в лв.

1.
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2.

3.

Обща сума в лв.

III. Необходими средства по Националната програма за частното училище -  партньор

1. По Модул 1. Изкуства - .......................... лв.
* Посочва се общата сума за всички групи по модула.

2. По Модул 2. Спорт - ........................... лв.

* Посочва се общата сума за всички отбори по модула.

3. НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ - ...................................... лв.
* Посочва се общата сума за двата модула.
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Приложение 1

НА ВГ „УСМ ИВКА“ -  III клас

ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНИМАНИЯТА И ТВОРЧЕСКАТА ИЗЯВА

№ Тема Място на провеждане Брой часове

1. Музиката е навсякъде около нас НУ „Отец Паисий“ 4
2. Кой създава музиката НУ „Отец Паисий“ 4
3. Какво може музиката НУ „Отец Паисий“ 4
4. Характер на музиката НУ „Отец Паисий“ 4
5. Вокална музика НУ „Отец Паисий“ 4
6. Човешкият глас. Вокални състави НУ „Отец Паисий“ 4
7. Инструментална музика НУ „Отец Паисий“ 4
8. Гласът на музикалните инструменти НУ „Отец Паисий“ 4
9. Посока на движение на мелодията НУ „Отец Паисий“ 4
10. Видове мелодическо движение НУ „Отец Паисий“ 4
11. Темпо в музиката НУ „Отец Паисий“ 4
12. Динамика в музиката НУ „Отец Паисий“ 4
13. Нота и тонови трайности НУ „Отец Паисий“ 4
14. Неравномерно броене НУ „Отец Паисий“ 4
15. Ритмичен съпровод НУ „Отец Паисий“ 4
16. Езикът на музиката. Метрум. Ритъм НУ „Отец Паисий“ 4
17. Музиката на празника НУ „Отец Паисий“ 4
18. Децата и музиката НУ „Отец Паисий“ 4
19. Популярната музика НУ „Отец Паисий“ 2
20. Музиката и технологиите НУ „Отец Паисий“ 2
21. Представителна изява, посветена на 

Празника на училището
зала 2

22. Представителна изява, организирана 
съвместно с вокални групи по 
проекта

2



Приложение 1

НА ВГ „М И КИ  М АУС“ -  II КЛАС

ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНИМАНИЯТА И ТВОРЧЕСКАТА ИЗЯВА

№ Тема Място на провеждане Брой часове

1. Музиката е навсякъде около нас НУ „Отец Паисий“ 4
2. Кой създава музиката НУ „Отец Паисий“ 4
3. Какво може музиката НУ „Отец Паисий“ 4
4. Характер на музиката НУ „Отец Паисий“ 4
5. Вокална музика НУ „Отец Паисий“ 4
6. Човешкият глас. Вокални състави НУ „Отец Паисий“ 4
7. Инструментална музика НУ „Отец Паисий“ 4
8. Гласът на музикалните инструменти НУ „Отец Паисий“ 4
9. Посока на движение на мелодията НУ „Отец Паисий“ 4
10. Видове мелодическо движение НУ „Отец Паисий“ 4
11. Темпо в музиката НУ „Отец Паисий“ 4
12. Динамика в музиката НУ „Отец Паисий“ 4
13. Нота и тонови трайности НУ „Отец Паисий“ 4
14. Неравномерно броене НУ „Отец Паисий“ 4
15. Ритмичен съпровод НУ „Отец Паисий“ 4
16. Езикът на музиката. Метрум. Ритъм НУ „Отец Паисий“ 4
17. Музиката на празника НУ „Отец Паисий“ 4
18. Децата и музиката НУ „Отец Паисий“ 4
19. Популярната музика НУ „Отец Паисий“ 2
20. Музиката и технологиите НУ „Отец Паисий“ 2
21. Представителна изява, посветена на 

Празника на училището
зала 2

22. Представителна изява, организирана 
съвместно с вокални групи по 
проекта

зала 2



Приложение 1

ПРОГРАМА ЗА ПОДГОТОВКА НА ОТБОР 1 -  IV клас

№ Тема Място на 
провеждане

Брой
часове

1. Запознаване с играта футбол: Правила и 
материална база

НУ „Отец Паисий“ 4

2. Техника -  прав удар НУ „Отец Паисий“ 4
3. Техника -  вътрешен удар НУ „Отец Паисий“ 4
4. Техника -  дриблиране и подаване НУ „Отец Паисий“ 4
5. Техника -  игра е глава НУ „Отец Паисий“ 4
6. Техника -  поемане и повеждане на топката НУ „Отец Паисий“ 4
7. Техника -  контрол върху топката НУ „Отец Паисий“ 4
8. Тактика -  игра в защита НУ „Отец Паисий“ 4
9. Тактика -  индивидуална игра в защита НУ „Отец Паисий“ 4
10 Тактика -  отборна игра в защита НУ „Отец Паисий“ 4
11 Тактика -  игра в нападение НУ „Отец Паисий“ 4
12 Тактика -  индивидуална игра в нападение НУ „Отец Паисий“ 4
13 Тактика -  отборна игра в нападение НУ „Отец Паисий“ 4
14 Тактика -  статични положения в защита НУ „Отец Паисий“ 4
15 Тактика -  статични положения в 

нападение
НУ „Отец Паисий“ 4

16 Упражнения по тройки -  флангова атака НУ „Отец Паисий“ 4
17 Игра в квадрат 5 : 2 НУ „Отец Паисий“ 4
18 Двустранна игра с условия НУ „Отец Паисий“ 4
19 Участие в турнир “Освобождението на 

Плевен“
УСШ, гр. Плевен 4

20 Участие в турнир за „Купа Плевен“ Спортен комплекс 
„Балона“, гр. 
Плевен

4



Приложение l

ПРОГРАМА ЗА ПОДГОТОВКА НА ОТБОР 2 -  III клас

№ Тема Място на 
провеждане

Брой
часове

1. Запознаване е играта футбол: Правила и 
материална база

НУ „Отец Паисий“ 4

2. Техника -  прав удар НУ „Отец Паисий“ 4
3. Т ехника- вътрешен удар НУ „Отец Паисий“ 4
4. Техника -  дриблиране и подаване НУ „Отец Паисий“ 4
5. Техника -  игра с глава НУ „Отец Паисий“ 4

~ ~ Техника -  поемане и повеждане на топката НУ „Отец Паисий“ 4
7. Техника -  контрол върху топката НУ „Отец Паисий“ 4
8. Тактика -  игра в защита НУ „Отец Паисий“ 4
9. Тактика -  индивидуална игра в защита НУ „Отец Паисий“ 4
10 Тактика -  отборна игра в защита НУ „Отец Паисий“ 4
11 Тактика -  игра в нападение НУ „Отец Паисий“ 4
12 Тактика -  индивидуална игра в нападение НУ „Отец Паисий“ 4
13 Тактика -  отборна игра в нападение НУ „Отец Паисий“ 4
14 Тактика -  статични положения в защита НУ „Отец Паисий“ 4
15 Тактика — статични положения в 

нападение
НУ „Отец Паисий“ 4

16 Упражнения по тройки -  флангова атака НУ „Отец Паисий“ 4
17 Игра в квадрат 5 : 2 НУ „Отец Паисий“ 4
18 Вътрешноучилищно състезание НУ „Отец Паисий“ 4
19 Вътрешноучилищно състезание НУ „Отец Паисий“ 4
20 Вътрешноучилищно състезание НУ „Отец Паисий“ 4



НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ЮТЕЦ ПАИСИЙ” -  ПЛЕВЕН

П Р О Т О К О Л

№ 11

от заседание на Педагогическия съвет

1. Дата на провеждане на заседанието: 01.06.2022 г.
2. Място на провеждане на заседанието: НУ“Отец Паисий“,гр.Плевен
3. Начален час на заседанието: 12:30 ч.
4. Отсъстващи членове на съвета и причините за тяхното отсъствие:

- Отсъстват -  2
- Причина : отпуск по болест

5. Наличието/отсъствието на кворум:
Присъстват 28 членове на ПС и е наличен пълен форум.
2 отсъстват -  в отпуск по болест

6. Дневен ред на заседанието:
1.Участие в НАЦИОНАЛНА' ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА
СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА -Модул 3 „Културните институции 
като образователна среда“, Модул 4 „Библиотеките като образователна среда“, 
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“ - 
Модул 1. Изкуства, Модул 2. Спорт« •

7. Докладчик по т. 1 от дневния ред: Радка Топалска, главен учител
8. Обсъждания по т. 1 от дневния ред:

Радка Топалска: Кандидатстваме по този модул с цел изграждане на къта за четене. 
Участието ни в дейност 2 - „Обществените библиотеки като образователна среда“ е с 
цел мотивиране на учениците да четат и развиват фантазията си и творческия си 
потенциал; По Модул 3 - Чрез музея учениците ще могат да учат за миналото на 
обществото и най-вече ще стигнат до разбирането за това минало благодарение на 
способността на музея да представи една различна перспектива на ученето като процес 
на активно участие и ангажиране с опита на учениците и директен допир с музейните 
експонати.

По Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ - заниманията с изкуства 
и спорт развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния 
процес, но и в социален аспект. Творческите дейности по музика, които ще се 
реализират по програмата, ще допринесат за стимулиране талантите на учениците, за 
повишаване на тяхната мотивация, за развиване на личното творчество и музикалното 
изкуство в училище. Заниманията със спорт изграждат качества като воля, упоритост, 
постоянство, отговорност, самочувствие, дисциплинираност, екипност. Физическата 
активност оказва силно положително въздействие и върху психичното здраве на 
подрастващите и самоконтрол. Дейностите,- които ще се реализират в областта на 
спорта, ще допринесат за физическото, емоционалното и социалното развитие на 
учениците.



9. Направени предложения и подложени на гласуване:
Директорът на училището, господин И. Вълков: предложените дейности са в 
унисон с мисията и визията на нашето училище за осигуряване на достъп до 
приобщаващо образование. Освен това възпитават в традиционните за 
българското общество ценности и обогатяват социалната и обществената 
ангажираност на учениците.

Предложението бе подложено на гласуване.

10. Резултати от гласуването:
За- 2 8
Против -  няма 
Въздържали се -  няма

11. Взети решения:

1. ПС приема участие в Национална програма „Осигуряване на съвременна 
образователна среда -  модул „Библиотеките като образователна среда“.

2. ПС приема участие в Национална програма „Осигуряване на съвременна 
образователна среда -  модул „Културните институции като образователна 
среда“.

3. ПС приема участие в Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ .

12. Резултати от гласуването:
З а - 28
Против -  няма 
Въздържали се -  няма

13. След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Секретар на Педагогическия съвет:
/Ренета Стефанова/

Г
Председател на Пел гичбския съвет, 
Директор:................ л № .........

/Иван Вълков/



Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/ата:

Иван Стефанов Вълков,

(име, фамилия)

директор на училище Начално училище „Отец Паисий“

(вид и пълно наименование на училището) 
гр./с. Плевен, община Плевен 
област Плевен

в качеството ми на бенефициент, кандидатстващ по Модул „Музика“ и модул „Спорт“ от 

Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“.

Д екларирам , че:

1. Дейностите, за които кандидатствам, не са финансирани по друг проект, програма или 

каквато и да е друга финансова схема от националния бюджет, бюджета на общността или друга 

донорска програма.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на 
неверни обстоятелства.

Дата на деклариране: 13.06.2022 г.


