
                              
 
 
 

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ОЦЕНКА НА УЧИЛИЩАТА В 

ИНИЦИАТИВАТА „СВЕТИЛНИК“ 2022/2023 
 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНИЦИАТИВАТА  

„Светилник“ е инициатива за създаване и популяризиране на училищни химни, организирана от 

сдружението на автори и музикални издатели за управление на авторски права Музикаутор.  

Мисия 

Ние вярваме, че моделите на възпитание днес формират обществото, в което ще живеем утре. 

Мисията на „Светилник“ е да предложи модел, основан на музика, творчество, взаимодействие, 

отговорност и разбиране на ценностите, които изграждат и ни свързват в една хармонична общност. 

Така ще имаме увереност, че създаваме среда, в която децата ни ще се реализират като пълноценни 

членове на обществото и ще сътворят нашето по-добро утре.1 

Инициатива „Светилник“ 2022/2023: Към светли бъднини вървим! 

Шест столични училища вече се радват на своите химни и честват празниците си под звуците на 

специално създадено за тях музикално произведение. Това е факт след завършването на пилотната 

фаза на инициативата „Светилник“ през 2021/2022 година, която се реализира благодарение на 

Културния фонд на Музикаутор и с подкрепата на партньорите ни. 

Процесът по реализация на химните изисква време, ресурси и усилия от редица участници – творчески 

екипи, ангажирани в създаването на музиката, текстовете и аранжимента на химните, училищата и 

техните ученици, които участват в изпълнението, вокални състави, подпомагащи процеса, студиа, в 

които се реализират звукозаписите, екипи от режисьори, сценаристи, оператори, които създават 

клипове към химните, както и всички партньори, с които заедно осъществяваме и популяризираме 

инициативата. 

                                                      
1 Инициативата има строго специфична цел и мисия и няма отношение към политически процеси и субекти. 



2 

 

През 2022/2023 година продължаваме своя стремеж, разширявайки инициативата „Светилник“ в 

национален план и организирайки процеса по създаването на химни за нови шест училища от шест 

различни общини. Вървим към светли бъднини, за които днес поставяме като основа вдъхновението, 

творчеството и чувството за принадлежност и интеграция. 

Вярваме, че разширяването на кръга на партньорствата носи позитивен заряд за училищата и техните 

възпитаници, но също така стимулира ангажимента на бизнеса към културни и социални проекти в 

подкрепа на обществото. В тазгодишното издание на инициативата се обърнахме към социално-

отговорния бизнес, чиито ценности резонират с каузата на „Светилник“. Дарителите в лицето на 

бизнеса се присъединяват към делото на Музикаутор, като подкрепят българските училища в 

сътворяването на техните нови химни. 

 

ДЕЙНОСТИ В КАМПАНИЯТА „СВЕТИЛНИК“ 2022/2023 

Период Дейности 

2022 година  

06.10. – 25.10. Подаване на кандидатури от училища на територията на съответната община 

26.10. – 04.11. Подбор на училища от комисия на Музикаутор 

07.11. – 16.11.  Сключване на тристранни договори с избраните училища и дарителите 

 Училищата формират работни групи в състав директор или зам.-директор, музикален 
педагог и координатор на проекта, която работи съвместно с организаторите, 
партньорите и участниците 

До 18.11. Публикуване на официално уведомление на сайта на Музикаутор 
https://www.musicautor.org/ с информация за избраните след подбора училища 

18.11. – 14.12. Провеждане на конкурс за творчески екипи (композитор, аранжор, автор на текст) 

15.12. – 22.12. Предоставяне на училищата на кандидатурите от творческите екипи с включените 
предложения за химни 

2023 година  

01.01. – 15.01. Всяко училище избира творческия екип (ТЕ), с който да работи за своя нов химн 

До 16.01. Училищата изпращат официално уведомление до Музикаутор на svetilnik@musicautor.org 
за избора на ТЕ, като мотивират решението си 

16.01 – 30.01. Училищата сключват договори с ТЕ, с които получават изключителни права върху химните 
си, и изпращат копия от тях по мейл svetilnik@musicautor.org на Музикаутор 

01.02 – 27.02. Организационна и оперативна работа на ТЕ с училищата за финализиране на текста, 
композицията и аранжимента на химна, за определяне на инструменталния и вокалния 
състав за изпълнението на химна, за изготвяне на материалите по химна (партитура, 
щимове, канто с текст), както и за всички дейности, свързани с реализацията на звукозаписа 

До 27.02. ТЕ финализират произведението и предоставят на всяко училище партитура, щимове, канто 
с текст и финален текст на химна 

До 02.03. Училището изпраща на Музикаутор по мейл подписана декларация, с която потвърждава 
одобрените и получени материали на химна, както и копия на партитура, щимове, канто с 
текст и финален текст на химна 

До 7 работни 
дни след 
получаване на 
Уведомлението 

Превод на първи транш от 5000 лв. на всяко училище за създаването на химн по кампанията 
„Светилник“ 2022/2023 

https://www.musicautor.org/
mailto:svetilnik@musicautor.org
mailto:svetilnik@musicautor.org
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01.03 – 31.03.  Училището сключва договори с изпълнителите в звукозаписа на химна и изпраща копия 
на същите по мейл svetilnik@musicautor.org на Музикаутор 

 Училището сключва договор със звукозаписно студио, което да извърши звукозаписа, 
микса и мастеринга на фимна, и изпраща копие на същия по мейл 
svetilnik@musicautor.org на Музикаутор 

 Провеждане на репетиции и извършване на звукозапис, микс и мастеринг на химна 

До 20.03. Училището изпраща предварителни (сурови) звукозаписи на химните на Музикаутор 

20.03 – 24.03. Музикаутор изпраща към НАТФИЗ  материали за създаване на видеоклипове към химните – 
презентации на училищата, сурови звукозаписи и текст, изисквания за монтаж (плочки, лога 
и др.), контакти към работната група на всяко училище и др. 

До 31.03. НАТФИЗ предоставя по официален път на Музикаутор и на всяко училище информация за 
филмовите екипи и контакти на техните отговорници 

До 31.03. Всяко училище предава по официален път на Музикаутор финалния звукозапис на своя 
химн 

До 7 работни 
дни след 
предаването на 
химна 

Превод на втори транш от 2000 лв. на училището за създаването на училищен химн по 
кампанията „Светилник“ 2022/2023 

03.04 – 15.05. Организационна и оперативна работа на филмовите екипи (ФИ) с училищата за създаване 
на видеоклипове към химните 

До 15.05.  Училището сключва договори с филмовия екип и изпраща на Музикаутор копие на 
същите 

 Училището сключва договори с децата, участващи във видеоклипа, и изпраща копията 
им на Музикаутор 

 Училището предава суров видеоклип на химн на Музикаутор 

До 22.05. Предаване на финален видеоклип на химн на Музикаутор 

22.05 – 31.05. Музикаутор сключва договори с училищата, с които се прехвърлят неизключителни права 
върху химните и техните видеоклипове 

05.06 – 15.06. Концерт за официално представяне на химните, в който участват ученици от училищата в 
рамките на инициативата 

 

ГРАНТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УЧИЛИЩЕН ХИМН 

В рамките на инициативата „Светилник“ 2022/2023 училищата получават грант в размер на 7000 лв., 

който следва да бъде разходван за: 

 Възнаграждение на творческия екип (музика – 1500 лв., текст – 1500 лв., аранжимент – 1000 лв.) 

 Звукозапис на химна – 1000 лева 

 Наем на вокален/инструментален състав (при необходимост), бюджет продукция на видеоклип 

(наем на техника, реквизит и др.), разходи за транспорт, настаняване и режийни разходи на екипа 

по заснемане на видеоклипа – 2000 лева 

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  

 Училището да няма собствен химн 

 Училището да бъде общинско/държавно и на територията на България 

 Училището трябва да осигури участието на ученици и/или изпълнители в звукозаписа, концерта и 

видеоклипа към химна 

mailto:svetilnik@musicautor.org
mailto:svetilnik@musicautor.org
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ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ИНИЦИАТИВАТА 

Училищата подават в срок заявления по образец, в които попълват отговори на поставените въпроси. 

Заявленията се изпращат на svetilnik@musicautor.org. 

Крайният срок за подаване на заявления е 25 октомври 2022 г. Заявления, получени след него, няма 

да бъдат разглеждани. 

 

ИЗБОР НА УЧИЛИЩАТА 

1. Формална проверка – администрацията на сдружението проверява дали училищата отговарят на 

условията за кандидатстване.  

2. Оценяване на заявленията от комисия – членовете на комисията оценяват самостоятелно всяка 

кандидатура, независимо един от друг. 

2.1. Състав на комисията – в комисията за оценяване участват двама представители на Управителния 

съвет на Музикаутор и трима представители на администрацията на организацията. 

2.2. Принципи при оценяването на училищата, за които ще бъде създаден и дарен собствен химн 

 безпристрастност и обективност към кандидатите; 

 равнопоставеност на кандидатите; 

 недопускане на дискриминационно отношение; 

 оценяване на база вътрешното убеждение, свободната и независимата воля на всеки член на 

комисията. 

2.3. Критерии за оценка на училищата – комисията оценява отговорите на въпроси от 1 до 10 от 

Раздел ІІ „Готовност на училището за участие в проекта“, както следва: 

№ Въпрос Точкуване 

1.  Защо е важно за Вашето училище да има химн? 1 - 16 точки 

2.  Кога и как Вашето училище ще използва и популяризира създадения химн? 1 – 8 точки 

3.  Поддържа ли училището инструментален състав, който да бъде включен в 
изпълнението на химна? 

1 – 12 точки 

4.  Поддържа ли училището вокален състав за изпълнението на химна? 1 – 12 точки 

5.  Има ли Вашето училище конкретна кауза, която подкрепя и по какъв начин? 1 – 8 точки 

6.  Посочете свои реализирани музикални проекти с участието на ученици през 
последните 5 години 

1 – 4 точки 

7.  Посочете свои участия в програми и проекти с други партньори и 
организации през последните 5 години 

1 – 8 точки 

8.  В какви доброволчески и благотворителни инициативи е участвало 
училището през последните 5 години? 

1 – 4 точки 

9.  Какви извънкласни дейности осъществява училището? 1 – 4 точки 

10.  Колко често публикувате информация в сайта и социалните мрежи? Всяка седмица – 4 точки 
Всеки месец – 2 точки  
По-рядко – 1 точка  

 

mailto:svetilnik@musicautor.org
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3. Формиране на финална оценка на училищата 

Максималната оценка, която едно училище може да получи, е 100 точки. Тя се формира по следния 

начин: 

А. Като средноаритметично число от сбора от отделните оценки на членовете на комисията. 

Максималната оценка, която може да получи всяко училище от член на комисията, е 80 точки. 

Б. Допълнителни 20 точки, които дарителят предоставя еднократно само на едно от училищата. 

*Забележка: Максималният бал на училищата, които не са получили допълнителни 20 точки от 

дарителя, е 80 точки. 

4. Класиране на училищата 

Класиранията на училища са отделни за всяка община. Химн получава училището, което е събрало 

най-висок бал в съответната община. 

При равен финален бал на две или повече училища в рамките на едно класиране, членовете на 

комисията заседават съвместно и разглеждат повторно кандидатурите, като взимат под внимание: 

 в каква степен подадената в заявлението информация е изчерпателна; 

 в каква степен мотивацията на училището и представената от него информация съответстват на 

мисията на инициативата;  

 с какво химнът ще допринесе за развитието на училището. 

След повторно разглеждане на заявленията комисията подлага на явно гласуване всеки от 

кандидатите с равен бал и класира този от тях, събрал най-много гласове.  

 

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРА НА УЧИЛИЩА 

Резултатите се обявяват на официалната интернет страница на Музикаутор www.musicautor.org. 

 

 

НЯМА ПО-ДОБРА ИНВЕСТИЦИЯ ОТ ТАЗИ В БЪДЕЩЕТО! 

 

  

http://www.musicautor.org/

