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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА (МОН) И 

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА (МО) 

„ИЗУЧАВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ТРАДИЦИИТЕ И ИСТОРИЯТА НА 

БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ“ 2021 

 

(за ученици от VIII до X клас) 

 

 

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА 

 

„УЧИМ СЕ ОТ ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ  

И СЪХРАНЯВАМЕ ТРАДИЦИИТЕ Ѝ“ 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАЩАТА ИНСТИТУЦИЯ 

ИМЕ НА УЧИЛИЩЕТО  

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЦАНКО БАКАЛОВ ЦЕРКОВСКИ“ 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 

С. НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЩ. НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛ. ШУМЕН, УЛ. „ГРОЗДАН 

УЗУНОВ“ №5 

ТЕЛЕФОН: 05328/21-88  ФАКС:-         ЕЛ. ПОЩА: SOUNKOZLEVO@ABV.BG 

ЛИЦЕ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩО ИНСТИТУЦИЯТА: 

КАТИЛИЯН КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ – ДИРЕКТОР, ТЕЛ. 0887304480 
(име, длъжност, координати за връзка) 

 

 

ОБСЛУЖВАЩА БАНКА И IBAN: 

ТЪРГОВСКА БАНКА Д  АД 

BG93DEMI92403100039150 

 

ЛИЦЕ, ИМАЩО ПРАВО ДА СЕ РАЗПОРЕЖДА С БАНКОВАТА СМЕТКА: 

СЕВИНЧ ХЪЛМИ ИСМАИЛ – ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ, ТЕЛ. 0887890511 
(име, длъжност, координати за връзка) 
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УЧИЛИЩЕН ЕКИП ЗА КООРДИНИРАНЕ НА ПРОЕКТА 

 

Координатор на проекта: Росица Владимирова Маркова 

Адрес за кореспонденция: с. Никола Козлево, общ. Никола Козлево, обл. Шумен 

Телефони: (код) 0887942666        Електронна поща: rosros2001@abv.bg 
Приложете копие от заповед, с която се определят екипът по проекта и координаторът му за периода на изпълнение. В заповедта следва да са 

 упоменати и конкретните отговорности (права и задължения) по отношение на изпълнението на проекта. 

 

Училищен екип за координиране на проекта 

 

 

№ Име и фамилия Длъжност Образование Квалификация Роля в екипа 

1 Росица Владимирова Маркова Старши учител Висше Учител по 

история и 

цивилизации 

Координатор 

2 Силвия Методиева Георгиева учител Висше учител по 

информационни 

технологии 

Технически сътрудник 

3 Хриска Русева Делева Заместник 

директор по 

учебната дейност 

Висше Учител по 

информационни 

технологии 

Ръководител 

4 Севинч Хълми Исмаил Главен 

счетоводител 

Висше - Счетоводител 



 

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА 

 

1. Обосновка на проекта. 

 

      Средно училище ”Цанко Бакалов Церковски” с. Никола Козлево  е със сто тридесет и 

девет годишна традиция, която пази и предлага съвременно образование, основаващо се на 

използването на иновативни подходи. Национална програма на Министерството на 

образованието и науката и на Министерството на отбраната „Изучаване и съхраняване на 

традициите и историята на Българската армия“ е предназначена за ученици от първи  

гимназиален етап, и включва изследване на историческото минало на Българската армия.           

Реализирането на проекта ще даде възможност да се  намали дистанцията на времето и да 

ни доближи до част от най-славните моменти в историята на Българската армия. През 

вековете тя е удивлявала със своята издръжливост, устрем, воля, сила и чувство за дълг. 

Водена от святата цел да служи на своя народ, тя многократно се доказва като защитник 

на родната земя и борец за просперитета на българската държава.  Участниците ще могат 

да отдадат заслуженото уважение на Българската армия за това, че от векове не само пази 

границите на България, но и неведнъж е ставала символ на невероятния български дух и 

мъжество. Участието в проекта ще създаде условия за патриотично възпитание, обич към 

Родината и нейното опазване, възхищение от националните постижения, привързаност към 

родната земя, език и традиции. 

  
На не повече от 1/2 страница 

 

 

2.1. Основни цели: (Опишете какво искате да постигнете с реализирането на този проект. 

Целите трябва да са ясно формулирани, измерими, конкретни и реално постижими в рамките на 

предвидената от вас продължителност на проекта, с наличните Ви ресурси и тези, които ще 

получите по проекта.) 

 

1. Патриотичното възпитание е част от възпитателния процес, което има за цел да запознае 

децата с историята  на страната и по този начин да се възпитат в родолюбие. Да бъдат 

достойни бъдещи граждани на България, патриоти на своето Отечество. 

 

 

2. Да се формират като граждански ангажирани личности, приобщени към ценностите на 

демократичното общество и постиженията на Българската армия. Да формират основите на 

гражданско-патриотичните чувства: любов, гордост и уважение към своята страна, нейната 

култура, съзнание за лично участие в живота на Родината.  

 

 

 

3. Чрез използването на културните институции като образователна среда да се засили 

интереса на учениците към историята, да се повишат уменията и компетентностите за учене 

през целия живот. 

 

 

 

4. Засилване на интереса на учениците към историята и постиженията на българската армия. 
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2.2. Основни резултати: (какво конкретно ще се промени като следствие от постигането на 

целите. Резултатите трябва да са формулирани като факти/продукти, които вече са налице след 

реализиране на проектните дейности, и могат да бъдат измерени, наблюдавани, отчетени. Те 

трябва да кореспондират с целта и задачите ) 

 

1. Учениците да разберат, че възпитанието в  патриотизъм е по-скоро любов към родината, 

която те прави  горд , че си част от нея. Патриотизмът може да се определи като чувство за 

емоционална, морална и социална ангажираност, както и ангажимент за неговото съхранение 

и благополучие. 

 

 

2. Да опознаят историята и да уважат героичните подвизи на българската армия, която не е 

позволила нито веднъж бойно знаме да падне в плен. Да преклонят глава пред всички знайни 

и незнайни воини, загинали за България, защото те са нейни достойни синове и дъщери, те са 

причината днес България да я има. 

 
 

3. Да обогатят познанията си  за миналото,  да пазят свято традициите си, да защитават 

националната чест, да носят името БЪЛГАРИН. 
  

 

 

 

 
 



 

3. Основни дейности: (описание какво конкретно ще се направи, за да се постигнат планираните цели). 

 

 

 

При необходимост използвайте нова страница, но общо не повече от две.  

Дейности Изпълнители Дата/срок 

Дейност 1.1. Събиране на информация, свързана с личности или паметници, 

посветени на бойната слава на българската армия, в общ. Никола Козлево. 

Росица Маркова, Силвия 

Георгиева и ученици от 

VIII – X клас 

11 октомври – 11 ноември 2021 

година 

Дейност 1.2. Провеждане на интервюта с наследници на участници във 

войните за национално обединение. 

Росица Маркова, родители 

и ученици от IX клас 

15 ноември – 23 декември 2021 

година 

Дейност 2.1. Грижа за войнишки паметници посветени на личности, 

свързани с историческото минало на българската армия. 

Росица Маркова, Хриска 

Делева и ученици от VIII – 

X клас 

07 март – 11 март 2022 година 

Дейност 2.2. Разработване на информационни материали, свързани с 

историческото минало на българската армия и с Деня на храбростта и 

празника на Българската армия – 6 май. 

Росица Маркова и ученици 

от VIII -–X клас 

14 март – 31 март 2022 година 

Дейност 3.1 Изготвяне на сценарии за тържествено отбелязване на Деня на 

храбростта и празника на Българската армия – 6 май. 

Росица Маркова, Силвия 

Георгиева и ученици 

04 април – 22 април 2022 година 

Дейност 3.2 Беседа на тема „Храбростта на Българската армия“ в час на класа. Силвия Георгиева и класни 

ръководители на ученици 

от VIII – X клас 

25 април – 30 април 2022 година 

Дейност 3.3 Изготвяне на брошура за участниците във войните от община Никола 

Козлево. 

Силвия Георгиева 01 април – 05 май 2022 година 
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4. Участници и партньори 

Посочете:  

 

 Брой ученици, които ще участват в проекта. 

Ученици които ще участват в реализирането на дейностите по проекта са от VIII 

клас 25 ученика, IX клас – 20 ученика, X клас – 20 ученика. 

 Как ще участват в изпълнението на проекта представителите на училищната 

общност (педагози, родители и ученици)? 

Класни ръководители ще изнасят беседи в час на класа на тема „Храбростта на 

Българската армия. 

Ученици от VIII – X клас ще коментират Беседа на тема „Храбростта на Българската 

армия“, Изготвяне на програма за тържествено отбелязване на Деня на храбростта и 

празника на Българската армия – 6 май, Разработване на информационни материали, 

свързани с историческото минало на българската армия, Грижа за войнишки 

паметници посветен на личности, свързани с историческото минало на българската 

армия, Провеждане на интервюта с наследници на участници във войните за 

национално обединение, Събиране на информация, свързана с личности или 

паметници, посветени на бойната слава на българската армия, в общ. Никола 

Козлево 

Родители на ученици ще участват в събиране на информация при провеждането на 

интервюта с наследници на участници във войните за национално обединение. 

 Военно исторически музей 

Среща с представители на Военен музей град Шумен в село Никола Козлево за 

разискване на теми свързани с Българската армия, Български бойни знамена, армии и 

дивизии, гарнизони, сражения, пленени знамена и други събития свързани с 

историческото минало. 
 

На не повече от ½ страница. 

 

5. Определяне на индикатори за успех  

 Опишете как възнамерявате да оценявате изпълнението на Вашия проект, за да сте 

сигурни, че се постигат основните цели и резултати.  

Относно публичност: създаване страница на проекта в сайта на училището, в 

която ще се отразява всяка стъпка от работата по проекта; при събиране на 

информацията същата да е само от надеждни източници в интернет, а 

интервюираните лица /наследници/ с кратка биографична справка; създаване на 

каталог с исторически данни, местоположение и снимков материал за издираните 

военни паметници и издаване на брошура от името на участниците в проекта; 

всички информационни материали /табла, плакати, брошури/ се разпространяват 

във всички населени места в община Никола Козлево за информираност на 

населението, за предстоящо проучване или изпълнено събитие; 

 Опишете критериите/индикаторите си за успех и напредък в процеса на реализиране 

на проекта. Включете измерими показатели за отчитане на напредъка в 

постигането на целта и задачите на проекта  

Брой обхванати ученици – 65; 

Брой родители и учители  – 15; 

Брой реализирани мероприятия – 4; 

Брой облагородени войнишки паметници – 2; 
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На не повече от ½ страница. 

 

 

 

 

 

6. Ресурси за реализиране на проекта.  

Посочете ресурсите, които са налични и необходими и ще се използват за изпълнение на 

дейностите с цел постигане на целите и резултатите. 

 

6.1. Налични ресурси – материално-техническа осигуреност за осъществяване на дейностите 

(където е необходима такава); осигурени човешки, информационни и други ресурси. 

 

Материално – техническа осигуреност за осъществяване на дейностите са необходими – 

принтер, лаптоп, проектор с които училището осигурява.  

Осигурени човешки ресурси - ще участват ученици, учители, родители, наследници на 

ветераните от войната и екипа за управление на проекта. 

Информационни ресурси – училищен сайт – www.sounkozlevo.org ; ще бъде създадена 

страница за извършените дейности по проекта; ще бъде създаден информационен кът в 

училище – с витрина на колекция от военни материали, литература, портрети; 

 

 

6.2. Необходими средства от Програмата       2754,50 лв. 

 

 

   

http://www.sounkozlevo.org/
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7. Бюджет 

 Финансиране 

от Програмата 

Собствен 

принос (ако се 

предвижда 

такъв) 

ОБЩА СУМА В 

ЛЕВА 
ДЕЙНОСТ 

І.  РАЗРАБОТВАНЕ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА 

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ И ЗА 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКОТО МИНАЛО НА 

БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ 

450 ЛВ.  450 ЛВ. 

Изработване на брошури с информация за 

загиналите във войните от община Никола 

Козлево. 

300,00 лв.  300,00 лв. 

Изработване и отпечатване на диплянки от 

изследването на историческото минало в община 

Никола Козлево. 

150,00 лв.  150,00 лв. 

ІІ. КОНСУМАТИВИ, МАТЕРИАЛИ И ЛИТЕРАТУРА 907,00 ЛВ.  907,00 ЛВ. 

(хартия, хартия за принтер, образци на 

българското творчество, свързани с 

историческото минало на българската армия и 

др.) 

   

Цветни кадастрони 55,00 лв.  55,00 лв. 

Хартия за принтер 40,00 лв.  40,00 лв. 

Мастило и тонер за принтер 100,00 лв.  100,00 лв. 

Цветна хартия 60,00 лв.  60,00 лв. 

Фолио за ламиниране 40,00 лв.  40,00 лв. 

Ролери (цветни химикали) 64,00 лв.  64,00 лв. 

Флумастери, 60 цвята 46,80 лв.  46,80 лв. 

Акрилни бои, в тубички, 12 ml, 12 цвята 19,20 лв.  19,20 лв. 

Четки за рисуване, 5 броя 8,40 лв.  8,40 лв. 

Палитра за рисуване, пластмасова, бяла-3 броя 4,60 лв.  4,60 лв. 

Портрети на видни българи участвали в първата и 

втора световна война – 10 бр. 

200,00 лв.  200,00 лв. 

Почистващи препарати за паметници 50,00 лв.  50,00 лв. 

Блажна боя – 2 бр. 10,00 лв.  10,00 лв. 

Телени четки – 10 бр. 30,00 лв.  30,00 лв. 

Четки за боядисване – 10 бр. 20,00 лв.  20,00 лв. 

Самозалепващо фолио 20,00 лв.  20,00 лв. 

Между войната и мира – съхраненото наследство 

на българската армия-книга 

99,00 лв.  99,00 лв. 

История на войните: Балканските войни на 

Българската армия-книга 

10,00 лв.  10,00 лв. 

Образци дълго хладно оръжие в Българската 

войска 1878-2009-книга 

30,00 лв.  30,00 лв. 

III. ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ (ЗА 

СЪЗДАВАНЕ НА КЪТ В УЧИЛИЩЕТО) 

1397,50 лв.  1397,50 лв. 

(шкафове, витрина, знаме на България и др.)    

Флагче на Българската армия 30,00 лв.  30,00 лв. 

Колекция от всички пагони на Българската армия 100,00 лв.  100,00 лв. 

Барета 28,00 лв.  28,00 лв. 

Военна каска 30,00 лв.  30,00 лв. 

Знаме на Българската армия 35,00 лв.  35,00 лв. 

Витрина-2 броя 250,00 лв.  250,00 лв. 

Калпак-военен 50,00 лв.  50,00 лв. 

Макети на войници-пехотна войска, оръжия-

модерни леки оръжия и бойна военна техника, 

военно превозно средство 

250,00 лв.  250,00 лв. 

https://www.office1.bg/faber-castell-flumasteri-connector-60-tsvyata
https://www.office1.bg/faber-castell-akrilni-boi-v-tubichki-12-ml-12-tsvyata
https://www.office1.bg/marabu-chetki-5-broya
https://www.office1.bg/filipov-palitra-za-risuvane-plastmasova-byala
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Медал „Българска армия“ 14,50 лв.  14,50 лв. 

Компас ползван от армията 10,00 лв.  10,00 лв. 

Камуфлаж пълен комплект стар модел военни 

дрехи 

200,00 лв.  200,00 лв. 

Генералски шинел 
190,00 лв.  190,00 лв. 

Противогаз 
50,00 лв.  50,00 лв. 

Манекен-2 броя 
160,00 лв.  160,00 лв. 

ОБЩО: 2754,50 лв.  2754,50 лв. 

При разработването и изпълнението на т. 7 да бъдат спазени следните изисквания: 

1. Заявените средства по отделните раздели се изразходват не само в посочения  раздел, 

а могат да се прехвърлят в друг. 

2. Средствата по програмата не може да бъдат разходвани за възнаграждения, за храна, 

за строително-ремонтни дейности, както и за закупуване на дълготрайни материални 

активи, извън посочените в раздел І, ІІ и III раздел, на аудио-визуална техника, 

компютри, мултимедии, фотоапарати, кинокамери и др. 

3. При различия между офертната и окончателната цена се изготвя протокол за 

заменените артикули в раздела. 

 

 

8. Допълнителни приложения 

 

1. Решение на педагогическия съвет за кандидатстване с този проект (препис – извлечение 

от протокола с решението на педагогическия съвет). 

2. Програма за протичане на тържественото отбелязване на празника. 

 

 

СРЕДСТВАТА МОГАТ ДА СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ ОТ ЕДНА В ДРУГА ГРУПА РАЗХОДИ. 


