
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

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  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) .



ОПИСАНИЕ

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

1.

2. 

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.

2.



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

1 ден

2 ден 

3 ден 

4 ден 

5 ден 

6 ден

При необходимост в програмата може да се правят промени. 

Мотиви за избор на съответния туроператор

На не повече от 1/2 страница



4. Участници 
Посочете: 

 Брой групи, които ще участват от училището, ……………
 Брой ученици, които ще участват от училището, ………………….
 Брой ръководители на групи, които ще участват от училището, …………….

 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

ІI.  РЪКОВОДИТЕЛИ НА ГРУПИ

ОБЩО:

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.


	
	(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)

