
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА  

„ОТНОВО ЗАЕДНО“  

 

(за ученици от I до XI клас) 

 

 

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 

 

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАЩОТО УЧИЛИЩЕ 

1. Наименование на училището Пето основно училище“М.Станев“ град Стара Загора 

2. Код по НЕИСПУО 2400126 

3. Област/община/населено място Стара Загора 

4. Адрес на училището, 

електронна поща 

Ул.“Стефан Стамболов“ 19 

5. Директор Име: Димитринка Пеева Йовчева 

Телефонен номер (мобилен): 0885956677 

Електронна поща: ou5sz@abv.bg 

6. Координатор на програмата Име: Мая Петкова Влайкова 

Телефонен номер (мобилен): 0898762808 

Електронна поща: maiu6a_vl@abv.bg 

7. Счетоводител  Име: Минка Танева Семова 

Телефонен номер (мобилен): 0893482902 

Електронна поща:ou5sz@abv.bg 

8. Обслужваща банка на 

училището 

Уникредит Булбанк 

9. Банкова сметка на училището BG07UNCR70003122240988 

 

*Срокът за подаване на формуляра за кандидатстване в Министерството 

образованието и науката е от датата на приемането на Решението на 

Министерския съвет за одобряване на програмата до 30 юни 2022 г. (I етап) и от 

01 юли 2022 г. до 01 септември 2022 г. или до изчерпване на средствата (II етап) .

Rectangle

Rectangle

Rectangle

Rectangle

Rectangle



 

ОПИСАНИЕ 

 

1. Основни цели: (Целите трябва да са ясно формулирани, измерими, конкретни и реално 

постижими.) 

 

1. Повишаване на интелектуалното, емоционалното, социалното, духовно- нравственото 

и физическото развитие на учениците чрез дейности за тяхната обща подкрепа; 

 

 

 

2. Опознаване, съхраняване и утвърждаване на българските национални традиции и 

културни ценности; 

 

3. Придобиване на компетентности от учениците, необходими за успешната им личностна 

реализация и за активния им граждански живот в съвременните общности. 

 

 

 

2. Очаквани резултати: (Резултатите трябва да са формулирани като факти/продукти, които 

вече са налице след реализиране на дейностите, и могат да бъдат измерени, наблюдавани, отчетени. 

Те трябва да кореспондират с целите.) 

 

 
1.Подобрено емоционално и физическо състояние на подрастващите, подобрени 

комуникационни умения и повишена социална активност; 

2. Засилен интерес от страна на учениците и учители за съвместна работа и комуникация 

в условията на извънучилищна и на несемейна среда; 

3. Реализирани дейности за обща подкрепа, насочени към интелектуалното, 

емоционалното, социалното, духовно-нравственото и физическото развитие на 

подрастващите. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Програма 

Дни Програма за деня (вкл. дейностите, предвидени за изпълнение) 

1 ден-26 юни 8.00 часа - Отпътуване от Стара Загора за град Разлог. 
14.00 часа - Пристигане в град Разлог. Настаняване. 
14.00 -15.30 часа - Тих час 
15.30-16.30 часа - „Чувам земята“ – правила за поведение и запознаване с територията на хотела. 
16.30 - 18.00 часа - Басейн 
19.00 – 20.00 часа - Вечеря 
20.00-22.00 часа „Визитка“ – да се запознаем, вечерна програма под открито небе. Светулки. Нощувка. 
22.30 часа - Лека нощ 

2 ден- 27 

юни 

7.30 - 8.00 часа – Физкултурна програма „За ранобудните“. 
8.30 - 9.00 часа - Закуска. 
9.30 -13.00 часа - Отпътуване за град Банско. Туристическа програма: посещение на забележителностите в града - къщите 
музеи „Неофит Рилски“, „Велянова къща“, църквата „Света Троица“. Свободно време за разходка. Връщане в хотела. 
13.00 -13.30 часа - Обяд. 
14.00 -  15.30 часа - Тих час. 
16.00 - 18.00 часа - Басейн и водни забавления. 
18.00 -  19.00 часа - Клубни занимания: Арт работилница, театър, танци. 
19.00 - 20 часа - Вечеря. 
20.00 - 22.00 часа - DJ парти Светулки. 
22.30 часа - Лека нощя.  

 

3 ден – 28 

юни 

 

7.30-8.00 часа - Програма „За ранобудните“. 
8.30-9.00 часа - Закуска. 
9.00 часа - Отпътуване от град Разлог за с. Добърско, посещение на църквата “Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат”. 
Посещение на с. Горно Драглище.   
13,30 часа - Връщане в хотела. 
13.30 -14.00 часа - Обяд. 
14.00 -15.30 - Тих час. 
15.30-17.00 часа - Игри и басейн. 
17.00 -19.00 часа - Клубни занимания, арт и рисуване, театър, танци. 
19.00-20.00 часа - Вечеря. 
20.00-22.00 часа - Балканска хоротека – мастър клас. Светулки. 
22.30 Лека нощ 
 

4 ден – 29 

юни 

 

7.30-8.00 часа - Програма „За ранобудните“. 
8.30-9.00 - Закуска. 



При необходимост в програмата може да се правят промени.  

 

 

 

 

 

 

 9.30 -13.00 - Отпътуване за град Банско. Посещение на посетителски информационен център гр. Банско - Национален парк 
Пирин.  
13,00 часа - Връщане в хотела. 
13.00 -13.30 часа - Обяд. 
14.00-15.30 часа - Тих час. 
15.30-17.30 часа - Басейн и водни забавления. 
18.00-19.00часа - Подготовка за вечерта на талантите. 
19.00 -19.30 часа - Вечеря. 
20.00-22.00 часа - Вечер на талантите. Светулки. 
22.30 Лека нощ 

5 ден – 30 

юни 

 

7.30-8.00 часа - Програма „За ранобудните“. 
8.30-9.00 часа - Закуска. 
9.30 -13.00 часа - Отпътуване за хижа Бъндерица, посещение на Байкушевата мура на 1930 метра надморска височина. Поход 
в планината.  
13.00 часа - Връщане в хотела. 
13.00-13.30 - Обяд. 
14.00-15.30 часа - Тих час. 
15.30-17.30 - Басейн и водни забавления. 
18.00 - 19.00 - Клубни занимания рисуване, театър, танци 
19.00-20.00 часа - Вечеря. 
20.00-22.00часа - Легенди за планините Рила, Пирин и Родопите. Заключителна вечер. Светулки. 
22.30 часа Лека нощ 

6 ден – 1 юли 7.30-8.00 часа - Програма „За ранобудните“. 
8.30-9.00 часа - Закуска. 
9.30-9.45 часа - Анкета. 
10.00 часа - Освобождаване на хотела. Отпътуване 
12.00 часа - Обяд /сух пакет/.  
18,00 часа – Пристигане в град Стара Загора 



Мотиви за избор на съответния туроператор 

Разгледахме офертите на ЕТ “ Милениум Травел- Мария Тодорова Теофилова“, Loyalschool, POLONIA.BG.  

Спряхме се на фирма Loyalschoo,защото осигурява транспорт с категоризиран автобус /микробус, 5 закуски, 5 обяда, 5 вечери, ползване 

на външен басейн по програма, туристическа програма, образователна програма, входни такси и беседи, авторска програма осигурена 

от квалифицирани аниматори, екскурзоводи и планински водачи и инструктори, вечерна анимация, медицинска застраховка ЗК Лев 

Инс с лимит на отговорност 1000 лв., медицинско обслужване, педагогическо обслужване, ДДС. 

Авторската програма „Между три планини“  напълно съответства с целите на Националната програма „Отново заедно“. 

Общуването с природата, физическата активност и здравословния начин на живот, придобиване на нови умения и знания, емоционални 

преживявания, формират култура на активно съзидателно отношение към света, креативност и самоуважение. Пребиваването в 

условията на физическа и социална изолация по време на пандемията предполагат активности, които да мотивират децата да се стремят 

към здравословен начин на живот. От изключителна важност за личностното израстване на учениците са движението, контакта с 

природата в духа на утвърдените български нравствени ценности и традиции. Програмата работи в посока изявяване на личността на 

ученика чрез играта, чрез провокирането на любопитството и желанието да открие света по собствен и неповторим начин, чрез 

общуването с другите. Участниците в програмата подобряват своите физически възможности, учат се да съпреживяват, да си помагат, 

да побеждават и да губят като работят в екип. 

Програмата „Между три планини“ формира личностното израстване чрез следните активности:  

1.Физическото развитие и здравословен начин на живот: 

2.Утвърждаване на българските национални традиции и културни ценности: 

3.Креативност и социално общуване: 

 
На не повече от 1/2 страница 



 

 

4. Участници  

Посочете:  

 

 Брой групи, които ще участват от училището, 6 /шест/………… 

 Брой ученици, които ще участват от училището, ……63…/шейсет и трима/………. 

 Брой ръководители на групи,които ще участват от училището, ……6 /шест/………. 

 

 Училища, в които има над 150 ученици, могат да кандидатстват с до 7% от общия брой ученици, 

но не повече от 165 участници общо по програмата 

 

 Училища, в които има под 150 ученици, могат да  кандидатстват с до 12 участници  

 

 

 През II етап могат да кандидатстват всички училища с допълнителен брой участници, но не повече 

от максималния брой, определен за двата етапа на програмата – 165 участници 

 

 

 

5. Необходими средства от Програмата       …………. лева 

                   

 (максималната стойност, за която може да кандидатства едно училище, е до 82 500 лв. с ДДС за не повече 

от 165 участници за двата етапа на кандидатстване)    

 

 

   6. Бюджет 
 БРОЙ СУМА ЗА ЕДИН 

УЧАСТНИК 

(УЧЕНИК/РЪКОВОДИТЕЛ 

НА ГРУПА) –  500 ЛЕВА С 

ДДС) 

ОБЩА СУМА В 

ЛЕВА  

ОСИГУРЕН ШЕСТДНЕВЕН ТУРИСТИЧЕСКИ 

ПАКЕТ 

І.  УЧЕНИЦИ 63 500 31500 

ІI.  РЪКОВОДИТЕЛИ НА ГРУПИ 6 500 3000 

ОБЩО: 69  34500 

 

7. Приложения към формуляра 

 

1. Решение на педагогическия съвет за определяне на участници,  сформиране на групи и избор 

на туроператор 

2. Избраната за изпълнение оферта от туроператор  

3. Проект на договор с избрания туроператор. 

 

 

 


