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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 

 

 

II. СФОРМИРАНЕ НА ГРУПИ И ОТБОРИ 

 

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

футбол, баскетбол, волейбол 

 

I отбор 

1. Волейбол 

2. VIII – X клас, юноши  

3. Мъже 

4. 10 (десет) ученици 

 

5. Цели: 

➢ Да се задълбочат познанията на учениците по отношение  на съвременните техники и 

тактики; 

➢ Да се постигнат оптимални стойности, по - отношение на качества, като бързина, 

ловкост, издръжливост; 

➢ Да се изградят навици у подрастващите към спазване на нормите на СЗО за индекс на 

телесната маса и водене на здравословен начин на живот;  

➢ Да се разшири спортния мироглед; 

➢ Да се възпитат общочовешки ценности за цял живот 

 

6. Очаквани резултати: 

 

➢ Усъвършенстване на волейболната игра, съгласно новите тенденции в развитието на 

спорта;  

➢ Развити физически качества – бързина, ловкост, издръжливост;  

➢ Поддържане на здравословен начин на живот и добра физическа форма; 

➢ Обогатени не само физически, но и интелектуално личности, създаващи положителен 

отборен психоклимат; 

➢ Изградени навици за самоконтрол, организираност, лидерство и толерантност и др. 
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7. Програма за подготовка на отбора по приложение 1 
  
8. Финансов план 

 

№ 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. Волейболна топка 10 бр. 110 1100 

2. Волейболна мрежа 2 бр. 100 200 

3. Екипировка – екипи 10 бр. 242 2420 

4. Екипировка – наколенки  10 бр. 40 400 

5. Възнаграждение 80 ч. 18,50 1480 

6. Застраховка на учениците 3 бр. 20 60 

7. Награди - купи 3 бр. 50 150 

8. Медицински прегледи 30 бр. 5 150 

9. Награди - медали 90 бр. 3 270 

10. Табло за отчитане на резултати 1 бр. 46 46 

11. Колони за волейбол комплект 1 бр. 1463 1463 

Обща сума в лв. 7739  
 

 

II отбор 

1. Футбол 

2. V - VII клас, момчета 

3. Мъже 

4. 14 (четиринадесет) ученици  

 

5. Цели: 

➢ Да се задълбочат познанията на учениците по отношение на основните техники 

(дрибъл, подаване и контрол на топката); 

➢ Да се развият физически качества: сила,  бързина, ловкост, издръжливост; 

➢ Да се изградят навици у подрастващите за здравословен начин на живот;  

➢ Да се обогати спортния кръгозор на учениците; 

➢ Да се възпитат общочовешки ценности за цял живот 

 

6. Очаквани резултати: 

 

➢ Разширяване на теоретичните познания в областта на спорта;  

➢ Развити физически качества – бързина, ловкост, издръжливост;  

➢ Поддържане на здравословен начин на живот и добра физическа форма; 

➢ Изградени навици за самоконтрол, организираност, лидерство и толерантност и др. 

➢ Мотивиране на учениците за развитие в областта на спорта.    
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7. Програма за подготовка на отбора по приложение 1 

  

8. Финансов план 

 

№ 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. Футболна топка 7 бр. 70 490 

2. Застраховка на учениците 3 бр. 20 60 

3. Екипировка 13 бр. 380 4940 

4. Екипировка вратар 1 бр. 261 261 

5. Възнаграждение 80 ч. 18,50 1480 

6. Медицински прегледи 42 бр. 5 210 

7. Награди - купи 3 бр. 50 150 

8. Награди - медали 42 бр. 3 126 

Обща сума в лв. 7717 

 

III отбор 

1. Волейбол  

2. VIII – X, девойки  

3. Жени 

4. 14 ( четиринадесет) ученици 

 

5. Цели: 

➢ Да се задълбочат познанията на учениците по отношение  на съвременните техники и 

тактики; 

➢ Да се постигнат оптимални стойности, по - отношение на качества, като бързина, 

ловкост, издръжливост; 

➢ Да се изградят навици у подрастващите към спазване на нормите на СЗО за индекс на 

телесната маса и водене на здравословен начин на живот;  

➢ Да се разшири спортния мироглед на учениците; 

➢ Да се възпитат общочовешки ценности за цял живот. 

 

6. Очаквани резултати: 

 

➢ Усъвършенстване на волейболната игра, съгласно новите тенденции в развитието на 

спорта;  

➢ Развити физически качества – бързина, ловкост, издръжливост;  

➢ Поддържане на здравословен начин на живот и добра физическа форма; 

➢ Обогатени не само физически, но и интелектуално личности, създаващи положителен 

отборен психоклимат; 

➢ Изградени навици за самоконтрол, организираност, лидерство и толерантност и др. 
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7. Програма за подготовка на отбора по приложение 1 

  

8. Финансов план 

 

№ 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. Възнаграждения 80 ч. 18,50 1480 

2. Застраховка на учениците 3 бр. 20 60 

3. Волейболни топки 10 бр. 110 1100 

4. Екипировка – екипи 11 бр. 268 2948 

5. Екипировка – наколенки  10 бр. 40 400 

6. Сгъваема количка за топки 1 бр. 346 346 

7. Волейболна топка за атака  1 бр. 184 184 

8. Волейболна мрежа 2 бр. 248 496 

9. Чанта за топки 1 бр. 50 50 

10. Ръкавели 10 бр. 12 120 

11. Награди – купи  3 бр. 47 141 

12. Награди – медали  90 бр. 3 270 

13. Медицински прегледи 30 бр. 5 150 

Обща сума в лв. 7745  
 

III. Необходими средства по Националната програма  

1. По Модул 2. Спорт – 23 201 лв. 

2. НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ – 23 201 лв. 

 

 

 

 

Забележка: За ръководители на отборите са определени учители по ФВС от СУ „Васил Левски, 

гр. Бяла Слатина след писмен отказ на треньор вписан в регистъра на треньорските кадри. 


