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1. Наименование на административната услуга 
Приемане на ученици в VIII клас в училищата по изкуства 

 

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването 

на индивидуалния административен акт 
НАРЕДБА № 2 ОТ 12 АВГУСТ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В 

УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА 

 

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния 

административен акт 

Директор на Национална гимназия за сценични и екранни изкуства 

 

4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на 

индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи 

- Приемането на ученици в училищата по изкуствата се извършва чрез изпити за 

проверка на способностите по държавен план-прием за съответен клас, вид 

специализирана подготовка, професия и специалност, който се утвърждава за всяка 

учебна година и за всяко училище от министъра на културата. 

- Въз основа на утвърдения държавен план-прием директорът на съответното училище 

по изкуства публикува на интернет страницата на училището и обявява на достъпно 

място в сградата му информация с прогнозно разпределение на местата за прием по 

специалности или по група специалности. 

- В училищата по изкуства се приемат, преместват и обучават ученици в задължително 

училищно образование, без да заплащат обучението си, както и ученици след 

задължителната училищна възраст, които са: 

1. български граждани; 

2. граждани на друга държава членка; 

3. гражданите на трети държави: 

а) с разрешено постоянно пребиваване в страната; 

б) получили право на дългосрочно или продължително пребиваване в страната, както и 

за членовете на техните семейства; 

в) приети по актове на Министерския съвет; 

г) приети по международен договор, в който този въпрос е уреден; 

д) за които това е предвидено в специален закон; 

е) търсещи или получили международна закрила. 

- На малолетните и непълнолетните чужденци, търсещи или получили международна 

закрила по реда на Закона за убежището и бежанците, се осигурява безплатно 

образование и обучение в училищата по изкуствата при условията и по реда за 

българските граждани. 



- граждани на трети държави, навършили задължителната училищна възраст, се 

приемат в училищата по изкуствата след полагане на изпит/и за проверка на 

способностите на места над утвърдения държавен план-прием, като за обучението си 

заплащат такси в размер, определен с тарифа, одобрена от Министерския съвет. 

- Ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания се 

приемат чрез изпити при условията и по реда на тази наредба. 

- Организацията и графикът на дейностите по приемане на ученици се определят със 

заповед на министъра на културата не по-късно от 15 март на съответната година. 

- Графикът на дейностите за всяко училище се определя със заповед на директора 

съобразно сроковете, определени със заповедта по ал. 3, публикува се на интернет 

страницата на училището и се обявява на достъпно място в сградата му в срок не по-

късно от 10 дни преди началото на дейностите. 

- Учениците могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища по 

изкуствата и неограничен брой видове специализирана подготовка, професии и 

специалности, като положат съответните изпити за тях. Учениците се записват само по 

една специалност в зависимост от оценките от изпитите и последователността на 

посочените желания. 

- Учебно-изпитните програми за проверка на способностите се утвърждават от 

министъра на културата и се обявяват в училищата и на интернет страницата на 

Министерството на културата до 31 януари. 

- Учебно-изпитните програми определят: 

1. вида и изискванията на изпитите за проверка на способностите за съответните видове 

изкуства по класове; 

2. продължителността на изпитите. 
 

5. Изисквания към кандидатите за прием: 

за VIII клас - да завършват основно образование в годината на кандидатстването. 

 

 

6. Начини на заявяване на услугата 

- За приемане на ученици в училището се подава заявление от родител 

(настойник/попечител/лице, полагащо грижи за детето) по образец 

съгласно приложение № 2 - за ученици след VII клас.  

- Към заявлението се прилагат следните документи: 

 служебна бележка или друг документ, удостоверяващ, че кандидатът се обучава 

в клас или в подготвителна група; 

 копие на медицинско свидетелство със заключение, че обучението по 

специалностите и професиите, за които кандидатства ученикът, не е 

противопоказно на здравословното му състояние, издадено от 

общопрактикуващия лекар на ученика, което включва допълнителна 

информация: за цветоусещане - за кандидати, постъпващи по специалност 

изобразително изкуство и по професиите художник - изящни изкуства, 

художник - приложни изкуства, дизайнер, фотограф, полиграфист, компютърен 

аниматор, компютърен график и графичен дизайнер; 

- В заявлението се посочват специалностите, подредени по реда на желанията. 

- Заявленията могат да се подават по електронен път при създадена възможност от 

съответното училище. 

- Графикът за подаване на документи за всяко училище се определя със заповед на 

директора и се публикува на интернет страницата на приемащото училище не по-късно 

от 10 дни преди определената начална дата за подаване на документите. Минималният 

http://mc.government.bg/


срок за приемането на документи за всяко училище не може да бъде по-кратък от 5 

работни дни. 

- Документите се приемат и проверяват от комисия, определена със заповед на 

директора на училището. При приемането на документите комисията проверява 

наличието и редовността им, завежда във входящ дневник подадените заявления, 

отбелязва входящия номер и датата на завеждане върху заявлението. Документите се 

приемат само когато са представени в пълен комплект и са попълнени правилно. 

- Комисията информира кандидатите или техните родители за вида на училището, за 

учебния план, за видовете специализирана подготовка, специалности, професии и за 

възможностите за кариерно развитие на завършилите пълния курс на обучението. 

- Училището организира консултации с кандидатите за разясняване на изискванията и 

начина на провеждане на изпитите, различните видове специализирана подготовка, 

специалности и професии, съдържанието на учебно-изпитните програми. 

Консултациите се организират по график, одобрен от директорите на съответните 

училища, който се обявява най-късно 10 дни преди провеждането на консултациите. 

- Датите, часовете и местата за провеждане на изпитите за всеки клас по вид 

специализирана подготовка, специалност и професия се публикуват на интернет 

страницата на училището и се обявяват на достъпно място в сградата му не по-късно от 

три дни след изтичане на срока за приемане на документи. 

- Оценяването на кандидатите се извършва от комисия, определена със заповед на 

директора на училището. 

- Председател на комисията за оценяване е директорът на училището или определено 

от него със заповед лице. 

- Оценките на кандидатите от изпитите в едно училище по изкуствата са валидни за 

класиране само в същото училище. 

- Оценяването се извършва по шестобалната система, като най-високата оценка е 

отличен 6,00, а най-ниската оценка за успешно издържан изпит е среден 3,00, или се 

оценява с "да" или "не". Получилите оценка по-ниска от среден 3,00 или "не" на изпит 

губят право да продължат по-нататъшното си участие в изпитите и не участват в 

класирането. 

- Оценката от всеки изпит, който се оценява по шестобалната система, е 

средноаритметична с точност до 0,01 от оценките на членовете на комисията за 

оценяване, поставени с точност до 0,25 и отразени в индивидуалните им протоколи. 

- Средноаритметичната оценка по ал. 5 се отразява в протокол, който се подписва от 

членовете на съответната комисия за оценяване и от нейния председател. Оценките, 

поставени от комисията, са окончателни и при възражение не се допуска ново 

оценяване. 

- Списъкът с резултатите на кандидатите от всеки положен изпит се изготвя и обявява 

след приключване работата на комисиите за оценяване. 

- Списъкът включва: наименование на изпита за съответния клас, входящ номер на 

кандидата, трите имена на кандидата и оценката му. 

Списъкът се публикува на интернет страницата на училището и се обявява на достъпно 

място в сградата му, като в него кандидатите се подреждат по реда на входящия номер, 

без да се обявяват техните имена. 

 

7. Информация за предоставяне на услугата по електронен път 

Услугата не се предоставя по електронен път 

 

8. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт 

 За съответната учебна година 



 

9. Такси или цени: не се дължат 

10. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето 

на  услугата.  

Регионално управление на образованието 

Министерство на образованието и науката 

Министерство на културата 

11. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по  

предоставянето на услугата. 

Отказът за записване се обжалва по реда на АПК пред  Административния съд 

 

12. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата 

s_kadri@abv.bg 

 

 

 

 


