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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  

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: 

7. Счетоводител  Име: 

Телефонен номер (мобилен): 

Електронна поща: 

8. Обслужваща банка на 

училището 

 

9. Банкова сметка на училището  

 

*Срокът 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 

 

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

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 групa 

1. …………………………………..………………………………………………………………… 
направление 

2. ………...………………………….…………………………………………………………………………… 
категория 

3. ……..………….……………………………………………………………………………………….……… 

…….……..………………………………………………………………………………………………….……. 
описание/характеристика на избраната категория 

4. ……………………………………………………………………………….……………….…… 
възрастова група 

5.…………………………………………………………………………………………………...……………… 
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  
 *За 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 
*За 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.  

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

II групa 

1. …………………………………..……………………………………………………………… 
направление 

2. ……………………………….……………………………………………………………………………… 
категория 

3. ……………………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
описание/характеристика на избраната категория 

4. …………………………………………………………………………………………………… 
възрастова група 

5.………………………………………………………………………………………………...……………… 
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  
 *За 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 
*За 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.  

 

 

III групa 

1. …………………………………..……………………………………………………………… 
направление 

2. ……………………………….……………………………………………………………………………… 
категория 

3. ……………………………………………………………………………………………………….……… 
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……………………………………………………………………………………………………………… 
описание/характеристика на избраната категория 

4. …………………………………………………………………………………………………… 
възрастова група 

5.………………………………………………………………………………………………...……………… 
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  
 *За 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 
*За 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 400 ученици, могат да кандидатстват с до 2 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 

1. …………………………………..……………………………………………………………… 
вид спорт 
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2. …………………………………………………………………………………………………… 
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  
 *За 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 
*За 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. …………………………………..……………………………………………………………… 
вид спорт 

2. …………………………………………………………………………………………………… 
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 
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7. Програма за подготовка на отбора  
 *За 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 
*За 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. …………………………………..……………………………………………………………… 
вид спорт 

2. …………………………………………………………………………………………………… 
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  
 *За 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 
*За 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  

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. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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: 

 

 

II. СФОРМИРАНЕ НА ГРУПИ И ОТБОРИ 

 

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

музикално, танцово, театрално 

*Частни училища, в които има до 400 ученици, могат да кандидатстват с до 2 групи в сферата на изкуствата. 

* Частни училища, в които има над 400 ученици, могат да кандидатстват с до 3 групи в сферата на изкуствата. 
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*Училищата изписват направлението, категорията и възрастовата група съгласно Националната програма. 

 

I групa 

1. …………………………………..……………………………………………………………… 
направление 

2. ……………………………….……………………………………………………………………………… 
категория 

3. ……………………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
описание/характеристика на избраната категория 

4. …………………………………………………………………………………………………… 
възрастова група 

5.………………………………………………………………………………………………...……………… 
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  
 *За 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 
*За 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.  
 

 

II групa 

1. …………………………………..……………………………………………………………… 
направление 

2. ……………………………….……………………………………………………………………………… 
категория 

3. ……………………………………………………………………………………………………….……… 
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……………………………………………………………………………………………………………… 
описание/характеристика на избраната категория 

4. …………………………………………………………………………………………………… 
възрастова група 

5.………………………………………………………………………………………………...……………… 
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  
 *За 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 
*За 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.  
 

 

III групa 

1. …………………………………..……………………………………………………………… 
направление 

2. ……………………………….……………………………………………………………………………… 
категория 

3. ……………………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
описание/характеристика на избраната категория 

4. …………………………………………………………………………………………………… 
възрастова група 

5.………………………………………………………………………………………………...……………… 
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. 
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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  
 *За 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 
*За 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 училища, в които има до 400 ученици, могат да кандидатстват с до 2 отбора в сферата на спорта. 

* Частни 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. 

 

I отбор 

1. …………………………………..……………………………………………………………… 
вид спорт 

2. …………………………………………………………………………………………………… 
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. ………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 
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цели 

6. ………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 
очаквани резултати 

7. Програма за подготовка на отбора  
 *За 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 
*За 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. …………………………………..……………………………………………………………… 
вид спорт 

2. …………………………………………………………………………………………………… 
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  
 *За 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 
*За всеки отбор се разработва финансов план.  

*Материалите, пособията, консумативите, възнагражденията, командировъчните разходи, екипировка на 

учениците и учителя и др. се изписват съгласно Националната програма. 
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№ 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. …………………………………..……………………………………………………………… 
вид спорт 

2. …………………………………………………………………………………………………… 
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  
 *За 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 
*За 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.  
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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. 

 


