
 
 

ЗАПОВЕД 
№ РД-10-19/26.09.2022 г. 

 

На основание чл. 259, ал. 1, във връзка с чл.258, ал.1 от ЗПУО, чл.31, ал.1, т.2 от Наредба 

№ 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти, във връзка с Национална програма „Заедно в изкуствата 

и спорта“ съгласно Приложение №21 към т., б.“ф“,  чл. 40 от ВПРЗ 

 

О П Р Е Д Е Л Я М: 

 

І. Следните групи и отбори по НП «Заедно в изкуствата и спорта» за учебната 2022/2023 

г., участниците в тях и съответните ръководители, както следва:  

 

Модул 1 «ИЗКУСТВА» 

 

Група Направление Категория Възрастова 

група 

Брой 

ученици 

Ръководител 

I Танцово 

изкуство 

Български народни 

танци 

V – VII клас 12 Николай 

Парушев 

II Танцово 

изкуство 

Български народни 

танци 

V – VII клас 12 Николай 

Парушев 

III Танцово 

изкуство 

Български народни 

танци 

I – IV клас 24 Николай 

Парушев 

 

Модул 2 „СПОРТ“ 

 

Отбор Вид спорт Възрастова 

група 

Брой 

ученици 

Пол Ръководител 

I „Бейбибаскет“ - 

Баскетбол 

I – IV клас 12 момичета Радиана 

Билярова 

II „Минибаскетбол“ 

- баскетбол 

I – IV клас 12 момчета Радиана 

Билярова 

III „Баскетбол“ - 

баскетбол 

V – VII клас 12 момичета Радиана 

Билярова 

 

      II. УТВЪРЖДАВАМ списъците с имената на учениците и ръководителя/ите/треньора. 

/Приложение №1 към заповедта/. 

ІІI. Ръководителите на групи/отбори да изготвят времеви график и да го представят на 

директора за одобрение в срок до 28.09.2022 г.  

IV.  Брой часове за занимания в сферата на изкуствата: всяка група разполага с до 80 

учебни часа за занимания в сферата на изкуствата и не по-малко от 2 учебни часа седмично, 

считано от 03.10.2022 г. Стриктно да се спазват приложените към формуляра индивидуални 

програми за провеждане на заниманията и творческите изяви. 

V. Брой часове за подготовка на отборите: всеки отбор разполага с до 80 учебни часа за 

подготовка на отборите за участието им във вътрешноучилищни и/или междуучилищни 



 
 

състезания и не по-малко от 2 учебни часа занимания/тренировки седмично, считано от 

03.10.2022 г. 

VI. Стриктно да се спазва финансовия план, разработен за всяка група/отбор. 

VII. Възнагражденията на ръководителите на групите/клубовете на занимания по интереси 

се определят в размер на 18,50 лв. в т.ч. осигуровки работодател, съгласно чл.40 от ВПРЗ, след 

подаване на месечен отчет. 

С настоящата заповед да се запознаят срещу подпис ръководителите на групите/отборите, 

главния счетоводител и ЗАС на училището. 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Силвия Пенева – ЗДАСД.      

 

Женя Железова 

Директор:  

 

 

Запознати със съдържанието на заповедта: 

 

 

 

 

 


