
 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРИЕМНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕБНАТА 

2022-2023 год. 

 

 

 

ИЗПИТЪТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ЗА ОСМИ РЕДОВЕН КЛАС Е 

АНОНИМЕН И ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА: 28.06.2022 г. и 29.06.2022 г. от 08.00 часа по 

график, който ще бъде качен на сайта на училището на 27.06.2022  

 

 

Изпитът по рисуване представлява рисуване на група от три обемни тела по натура. 

Изпълнение с черен материал по избор на кандидата. Размер на рисувателния лист - 

35/50 см. Продължителност – 6 учебни часа. Провежда се за всички кандидати за VIII 

клас за професиия дизайнер; специалности: „Сценичен костюм“, „Театрална кукла“ и за 

професия компютърен аниматор; специалност „Компютърна анимация. 

 

Изпитът за проверка на способностите за професия актьор; специалност „Куклен 

театър“ е на 28.06.2022 г. от 13.30 часа. 

 

Изпитът се провежда в съответствие с Учебно-изпитна програма за проверка на 

способностите за прием в осми клас за професиите: дизайнер, актьор и компютърен 

аниматор. 

 

Прием след завършен VII клас: 48 ученици, разпределени в две паралелки, както 

следва: 

 

- Първа паралелка: Компютърна анимация- 12 ученици;  Сценичен костюм-12 ученици  

- Втора паралелка – Театрална кукла-12 ученици; Куклен театър-12 ученици 

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ЗА 

ОСМИ РЕДОВЕН КЛАС: 

 

- От 20.06.2022 г. до 24.06.2022 г.  от 08.00 часа до 18.00 часа; 25.06.2022 г. /събота/ от 

08.00 до 13.00 часа в сградата на НГСЕИ гр. Пловдив, ул. „Петко Д. Петков“ № 8  

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 

 

Кандидатите подават копия от документи, като представят оригиналите за сверяване: 

 

1. Заявление по образец (осигурен от училището) – Приложение №1. 

 

2. Кандидатите вписват поредността на пожеланите специалности. 

3. Копие на Акт за раждане. 

 

4. Медицинско свидетелство с резултата от теста за цветоусещане – за кандидати, 

постъпващи по професиите: дизайнер и компютърен аниматор 

 



5. Служебна бележка за удостоверяване, че кандидатът се обучава в VII клас през 

учебната 2021/2022 г. 

 

6. Свидетелство за основно образование в годината на кандидатстването (оригинал или 

копие, заверено от училището) – Представя се при записване. 

 

ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ - ЗА ОСМИ РЕДОВЕН КЛАС: 

 

Изпитът  по рисуване представлява рисуване на група от три обемни тела по натура. 

Изпълнение с черен материал по избор на кандидата. Размер на рисувателния лист - 

35/50 см. Продължителност – 6 учебни часа.  

 

КЛАСАЦИЯ ЗА ОСМИ РЕДОВЕН КЛАС: 

 

В класирането участват само кандидати, показали минимален бал 3.00 от изпита. 

 

За провеждане на изпит за проверка на способностите  директорът назначава комисия 

за приемане на документи. 

 

-  Комисията приема документи по график, определен със заповед на директора. 

 

- Приетите документи се записват с пореден номер и дата в книгата за кандидатите. 

 

-  Комисията завежда във входящ дневник подадените заявления, отбелязва входящия 

номер и датата на завеждане върху заявлението. 

 

-  Комисията по приемане на документите ги комплектова и предоставя на 

председателя на комисията за организиране и провеждане на изпитите. 

 

-  Комисията информира кандидатите и 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. 

 

Кандидатите за VІІІ клас са длъжни преди изпита: 

 

-  Да се явят в изпитната зала с документ за самоличност - ученическа карта, не по-

късно от 7:30/или 13:30 часа в деня на изпита и да заемат определените им по жребий 

работни места. Закъснелите кандидати, след обявяване на изпитната тема, не се 

допускат в изпитната зала. 

 

- Да носят за изпита по рисуване графични материали (моливи, креда и др.). 

 

- Да изслушат инструктажа на квесторите за правата и задълженията си по време на 

изпита и за спазване изискванията за анонимност на конкурсната работа. 

 

-  Да получат необходимите им изпитни материали (картон). 

 

След приключване на изпит за проверка на способностите: 

 



- Да предадат на работното си място конкурсните работи, да впишат собственоръчно 

трите си имена и адрес върху обратната страна на рисувателния лист, като върху името 

се залепва непрозрачно листче и се следи върху надписа да не попадне лепило. 

 

За провеждане на изпита за проверка на способностите директорът назначава комисия 

по организиране и провеждане на изпита за проверка на способностите, която: 

 

- Изготвя списъци по входящ номер на кандидатите, допуснати до изпита. 

 

- Подготвя залите, нарежда и номерира необходимия бр. стативи, подготвя билети за 

жребий, чрез който се определя работното място. 

 

- Членовете на комисията по организиране и провеждане на изпита осигуряват 

необходимия ред за нормално протичане на изпита, анонимността на всяка работа, 

поставят печат на изпитния лист. 

 

- Комисията по провеждане на конкурсния изпит изчаква оценяването на конкурсните 

работи, след което ги разсекретява, изготвя протокол и извършва класиране. 

 

- Комисията след приключване на съответния изпитен ден изнася на видно и достъпно 

за родители и кандидати място протоколите с резултатите. 

 

Директорът назначава комисия от квестори, която има следните задължения: 

 извън изпитната зала: 

 

- Да не допуска в сградата външни лица по време на провеждане и оценяване на изпита. 

 

- Да организира и контролира приемането и изпращането на кандидатите от и до входа 

на училището. 

 

- Да придружават кандидатите, които временно напускат изпитната зала. 

 

 Квесторите в изпитната зала са длъжни преди изпита: 

 

- Да се явят в съответната сграда в деня на изпита, не по-късно от 7:15/ или 13:15 часа. 

 

- Да заемат местата си в изпитните зали, не по-късно от 7:30/или 13:30 часа. 

 

- Да допускат в залата кандидатите по списък, след представяне на документ за 

самоличност, от 7:30 до 7:55 /или от 13:30 до 13:55 часа. 

 

- Да инструктират кандидатите за правата и задължеията им по време на изпита и за 

изискванията на анонимност на конкурсната работа. 

 

- Да раздадат на кандидатите определените материали - по един рисувателен лист за 

изпита по рисуване . 

 

Квесторите в изпитната зала са длъжни по време на изпита: 

 

-  Да запишат на дъската началния и крайния час на изпита. 



 

-  Да не напускат изпитната зала, да не разговарят помежду си и да не извършват други 

дейности, освен посочените в инструктажа. 

 

- Да вписват в протокола  времето на излизане и връщане на кандидатите от и в 

изпитната зала. 

 

- Да не допускат в залата шум, движение или други действия, които нарушават 

нормалното протичане на изпита. 

 

- Да отстраняват от изпит кандидати, които пречат за нормалното протичане на изпита. 

 

-  Във всеки изпитен ден осигуряват 30 минути почивка, като кандидатите не напускат 

сградата. 

 

- 15 минути преди края на определеното време за полагане на изпита да съобщят за 

оставащото до края на изпита време. 

 

- Да приемат конкурсните работи от всеки кандидат след правилното вписване на трите 

имена и адрес на кандидата върху обратната страна на рисувателния лист със залепен 

върху името непрозрачен лист. 

 

- Да допускат в залата само служебни лица. 

 

Квесторите са длъжни след завършване на изпита: 

 

-  Да попълнят и подпишат протоколите от провеждането на изпита. 

 

- Да предадат протоколите и конкурсните работи на председателя на комисията по 

организиране и провеждане на изпитите, който има задължението да представи 

конкурсните работи на комисията по проверка и оценка на конкурсните работи. 

 

 Комисия по оценяване на изпита за проверка на способностите: 

 

- Председателят на комисията по оценяване е директорът на училището. 

 

- 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. 

Получилите оценка слаб 2,00 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 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. 

 

-  Оценките се обявяват непосредствено след приключване на работата на изпитната 

комисия. 

 

-  Списъкът с оценките на кандидатите от положения изпит включва: клас, 

професия/специалност, номер по ред, входящ номер на кандидата, наименование на 

изпита за съответния вид специализирана подготовка, професия, специалност и 

цифрови оценки в низходящ ред 

 

Класация за осми редовен клас: 

 

- В класирането участват само кандидатите, получили окончателна оценка от всеки 

изпит най-малко среден 3,00. 

 

- Класирането на кандидатите за съответния вид специализирана подготовка, професия 

и специалност се извършва в низходящ ред на оценките, получени на изпитите, и 

желанията на кандидатите, в съответствие с държавния план-прием. 

 

- Класирането на кандидатите, посочили повече от едно желание за избор на 

специализирана подготовка, професия и специалност от един и същи вид изкуство, се 

извършва в низходящ ред на оценките, получени на изпита по реда на заявените 

желания на кандидата. 

 

- Кандидатът, който е приет по първо желание, не участва в класирането за другите 

специалности. 

 

- Кандидатът, който не е приет, участва в класирането за прием по съответните 

професии и специалности, по реда на желанията, които са посочени в заявлението за 

кандидатстване. 

 

Всички кандидати за VIII клас, които желаят да видят изпитните си работи, могат да 

направят това веднага след оповестяването на оценките от изпит по Рисуване – 30 юни 

2022 г. 

 

- Желаещите трябва да подадат молба по образец /дава се от училището/. 

 

- Конкурсните работи ще бъдат показвани от комисията по оценяване . 

 

Записването на приетите кандидати се осъществява по ред, уточнен от училището. 

 

-  След приключване на изпита Директорът съгласува и утвърждава списък с оценките 

на кандидатите от положения изпит и се обявява след приключване на работата на 

комисиите за оценяване и провеждане на изпита /изпитите 

 

- Учениците се записват в училището, в срокове, предварително оповестени на сайта на 

училището 

 



-  Кандидатите се записват със заявление съгласно приложение № 4 от Наредба № 2 от 

2016 г. на МК, като задължително прилагат в оригинал следните документи: 

 

 1. Удостоверение за раждане на ученика - за сверяване на място на  данните за ученика 

 

 2. Лична карта на родител или на лице, представляващо кандидата, на основание на 

документ, удостоверяващ това право в качеството му на настойник, попечител или 

лице, полагащо грижа за кандидата – за сверяване на място 

 

3. Свидетелство за завършено основно образование 

 

4. Оригинал на медицинско свидетелство, съгласно чл. 10, ал.1, т. 6 т. 

 

5. Здравна амбулаторна карта, в която да е описан имунизационният статус 

 

6. Три снимки с паспортен формат 

 

 Всеки етап на класиране приключва със записване на приетите ученици. В срок един 

ден след изтичане на срока за записване на приетите ученици училищата обявяват 

незаетите места в училището. До попълването на свободните места се приемат 

кандидатите, следващи по успех в низходящ ред. Незаписалите се в срок ученици, 

губят местата си. 

 

За незаети се смятат местата, за които няма приети ученици, на приети, но незаписали 

се в срока ученици, на записали се и след това изтеглили документите си ученици. 

 

Записването на приетите ученици за учебната 2022/2023 г. : 01; 02; 04; 05.07.2022 г. от 

08.00 до 17.00  
 


