
 

НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА 

гр. Пловдив, ул. „Петко Д. Петков“ № 8; тел:032 626 425; e-mail: s_kadri@abv.bg 
 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ 

актуална за 2022/ 2023 г. 

утвърдена със Заповед № РД 06-52/ 12.10.2022 г. 

1. Наименование на административната услуга 
Преместване на ученици в държавните и в общинските училища 

 

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването 

на индивидуалния административен акт 

Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 147 и чл. 148. 

 

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 

Родителите/настойниците и/или ученика подават писмено заявление по образец на 

училището до директора на приемащото училище. До три работни дни от получаване 

на заявлението директорът на училището потвърждава възможността за записването на 

ученика и уведомява писмено директора на училището, в което ученикът се е обучавал, 

за заявеното от родителя/настойника и/или ученика желание. До пет работни дни от 

получаване на искането директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, 

издава удостоверение за преместване и го предоставя на директора на приемащото 

училище заедно с копие на училищния учебен план и копие на личното образователно 

дело на ученика в първи и втори гимназиален етап. Директорът на приемащото 

училище до три работни дни от получаване на удостоверението за преместване 

определя със заповед условията за приемане на ученика и информира 

родителя/настойника и/или ученика. Родителят/настойникът и/или ученикът подписва 

декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото 

училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива. В срок до три дни 

директорът на приемащото училище информира писмено директора на училището, от 

което идва ученикът, за неговото записване. 

 

5. Начини на заявяване на услугата 

Родителите/настойниците и/или ученика подават писмено заявление по образец на 

училището до директора на приемащото училище лично или по пощата 

 

6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път 

Услугата не се предоставя по електронен път 

 

7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт 

 За съответната учебна година 



 

8. Такси или цени: не се дължат 

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

услугата.  

Регионално управление на образованието 

Министерство на образованието и науката 

Министерство на културата 

10. 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 

 

11. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата 

s_kadri@abv.bg 

 

12. Начини на получаване на резултата от услугата 

Лично или чрез  упълномощено лице срещу полагане на подпис 

ИЗИСКВАНИЯ ПО НАРЕДБА № 2 ОТ 12 АВГУСТ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ И 

ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА 

В сила от 26.08.2016 г. 

Издадена от министъра на културата 

 

1. Ученици, успешно завършили І, ІІ, ІІІ, V, VІ, VІІІ, ІХ или Х клас в неспециализирано 

училище, спортно училище или в училище по култура, могат да се преместват и 

записват в училище по изкуствата от началото на следващата учебна година при 

наличие на свободни или освободени места в приемащото училище след полагане на 

изпит/изпити за проверка на способностите по съответния вид изкуство, професия и 

специалност. 

2. Ученици, успешно завършили І, ІІ, ІІІ, V, VІ, VІІІ, ІХ или Х клас в училище по 

изкуствата могат да се преместват и записват от началото на следващата учебна година 

при наличие на свободни или освободени места по друг вид специализирана 

подготовка, професия и специалност в същото или друго училище по изкуствата след 

полагане на изпит/изпити за проверка на способностите. 

3. Учениците, които са завършили VIII, IX или X клас, полагат и приравнителни изпити 

по учебни предмети, по които съществува разлика в учебния план, по ред и условия, 

определени със заповед на директора на приемащото училище, за което се информират 

родителите (настойниците) и ученикът. Родителят/настойникът и ученикът подписват 

декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план на 

приемащото училище и за приравнителните изпити, които е необходимо да бъдат 

положени. 

4. Преместването на ученици в училищата по изкуствата се извършва до попълване на 

групите и паралелките съобразно изискванията за определяне броя на учениците в 

паралелка, деленето на паралелките на групи и индивидуалното обучение в училищата 



по изкуствата. Броят на свободните и освободените места по отделните специалности 

се обявява в съответното училище до 30 юни. 

5. Директорът на приемащото училище в срок до три работни дни след успешно 

издържан/и изпит/и за проверка на способностите потвърждава възможността за 

записването на ученика и уведомява писмено директора на училището, в което се е 

обучавал, за заявеното от родителя и ученика желание. 

6. В срок до три работни дни от получаване на информацията, директорът на 

училището, в което се е обучавал ученикът, издава удостоверение за преместване и го 

предоставя на директора на приемащото училище заедно с копие на училищния учебен 

план и копие на личното образователно дело на ученика в гимназиална степен. 

7. Преместването на деца за задължително предучилищно образование в училищата по 

изкуствата може да се извършва целогодишно при наличие на свободни места в 

приемащото училище. 

8. Ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, посочена в заповедта на 

директора на приемащото училище. 

 


