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5
ЗА УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА И ПО КУЛТУРАТА

Училищата по изкуствата и по културата имат свое значимо място в образо-
вателната система на България. Тяхната специфика им отрежда статут на култур-
ни институти, чието основно предназначение е да осигуряват професионална 
подготовка и обучение в областта на изкуствата и културата. Министерството 
на културата финансира и осъществява методическото ръководство на общо 23 
училища. В 21 училища по изкуствата се осъществява подготовка по професии 
в областта на музикалното, танцовото, театралното и изобразителното изкуство, 
дизайна, полиграфията, фотографията и библиотечното дело, а в 2 училища по 
културата - профилирана подготовка по древни и съвременни езици и култури.

Една част от училищата са разположени в големи градове, други в региони със 
силни традиции, с наличие на сходни културни институти. Обучението се про-
вежда по учебни планове и програми, които са съобразени със съвременните 
тенденции за развитие на изкуствата, с потребностите на културните институти и 
на българската култура. Учебно-творческият процес се осъществява от изтъкнати 
педагози и специалисти, които са част от съвременната българска култура.

Учениците имат забележителни изяви у нас и в чужбина - концерти, спектакли, 
изложби, множество награди от национални и международни конкурси, участия 
в творчески проекти съвместно с културните институти, както и в международни 
проекти, които издигат престижа на българската образователна система. Много 
от тях са стипендианти на Министерството на културата на основание на Наред-
бата за условията и реда за закрила на деца с изявени дарби, на наши и междуна-
родни неправителствени организации.

Възпитаници на училищата работят в културни организации и институти в 
страната и чужбина - опери и оркестри, издателства, библиотеки и музеи, галерии 
и читалища, школи, средни и висши училища по изкуствата, театри, танцови със-
тави, хорове, ансамбли, електронни медии, киноиндустрия и в много други дей-
ности, свързани с производството и разпространението на културни продукти.

Приемането на ученици в училищата по изкуствата и по културата се извърш-
ва по държавен план-прием и по наредби на министъра на културата и министъ-
ра на образованието и науката.
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УЧИЛИЩА ПО ИЗКУСТВАТА И ПО КУЛТУРАТА  

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИ, ПРОФЕСИИ 
И ПРОФИЛИ ЗА УЧЕБНАТА 2016/ 2017 ГОДИНА

1.  НАЦИОНАЛНО МУЗИКАЛНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБОМИР ПИПКОВ”  
СОФИЯ 1504, ул.”Оборище” № 17, тел.: 02/ 943-00-03, факс: 02/ 846-33-38, 
е-mail: nmupipkov@abv.bg, www.nmu-bg.org      

•	 ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА: пиано, цигулка/виола, виолончело, класическа 
китара, дървени духови и ударни инструменти;

•	 ПЪРВИ КЛАС: пиано, акордеон, цигулка, виола, виолончело, контрабас, 
класическа китара, арфа, дървени духови инструменти (флейта, обой, клар-
нет); ударни инструменти, народни инструменти и народно пеене;

•	 ПЕТИ КЛАС: пиано, акордеон, цигулка, виола, виолончело, контрабас, кла-
сическа китара, арфа, флейта, обой, кларнет, фагот, валдхорна, тромпет, 
цугтромбон, ударни инструменти, кавал, гайда, гъдулка, тамбура, народно 
пеене;

•	 ОСМИ КЛАС: пиано, акордеон, цигулка, виола, виолончело, контрабас, 
класическа китара, арфа, флейта, обой, кларнет, фагот, саксофон, тромпет, 
валдхорна, цугтромбон, туба, ударни инструменти, кавал, гайда, гъдулка, 
тамбура, народно пеене, класическо пеене, поп и джаз пеене;

•	 ДЕВЕТИ КЛАС: народно пеене, класическо пеене, поп и джаз пеене.

2.  НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО  
„ДОБРИН ПЕТКОВ”  
ПЛОВДИВ 4000, ул. „Иван Вазов” № 23, тел.: 032/ 634-489, 032/ 269-413,  
факс: 032/ 624-922, е-mail: plovdiv_music_school@yahoo.com,  
www.plovdivmusicschool.wordpress.com

•	 ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА: пиано, цигулка/ виола, виолончело, класическа 
китара, блокфлейта, ударни инструменти;

•	 ПЪРВИ КЛАС: пиано, акордеон, цигулка, виола, виолончело, арфа,класиче-
ска китара, флейта, обой, кларнет, ударни инструменти, класически танц;

•	 ПЕТИ КЛАС: пиано, акордеон, цигулка, виола, виолончело, контрабас, арфа, 
класическа китара, флейта, обой, кларнет, фагот, тромпет, валдхорна, цуг-
тромбон, ударни инструменти, народно пеене, класически танц;

•	 ОСМИ КЛАС: пиано, акордеон, цигулка, виола, виолончело, контрабас, 
арфа, класическа китара, флейта, обой, кларнет, фагот, саксофон, тромпет, 
валдхорна, цугтромбон, туба, ударни инструменти, народно пеене, класи-
ческо пеене, поп и джаз пеене; 

•	 ДЕВЕТИ КЛАС: класическо пеене, поп и джаз пеене.

3.  НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА „ДОБРИ ХРИСТОВ” 
ВАРНА 9000, ул. „Стефан Караджа” № 34, тел.: 052/ 62-07-25, 052/ 62-07-19,  
факс: 052/ 62-07-21, е-mail: arts_varna@mail.ru, www.artschool-varna.com

•	 ПЪРВИ КЛАС: пиано, акордеон, цигулка, виола, виолончело, класическа 
китара, флейта, обой, кларнет, ударни инструменти, народни инструменти, 
народно пеене,  класически танц;

•	 ПЕТИ КЛАС: пиано, акордеон, цигулка, виола, виолончело, контрабас, кла-
сическа китара, флейта, обой, кларнет, фагот, тромпет, валдхорна, цугтром-
бон, ударни инструменти, кавал, гайда, гъдулка, тамбура, народно пеене, 
класически танц, български танци, изобразително изкуство;

•	 ОСМИ КЛАС: пиано, акордеон, цигулка, виола, виолончело, контрабас, кла-
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сическа китара, флейта, обой, кларнет, фагот, саксофон, тромпет, валдхор-
на, цугтромбон, туба, ударни инструменти, кавал, гайда, гъдулка, тамбура, 
народно пеене, класическо пеене, поп и джаз пеене, български танци, из-
ящни изкуства, рекламна графика.

4.  НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА „ПРОФ. ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ” 
РУСЕ 7000, ул.”Пирот”№ 12, тел.: 082/ 877-609, 082/ 834-255, факс: 082/ 877-609, 
e-mail: nui_ruse@mail.bg, www.artrousse.com

•	 ПЪРВИ КЛАС: пиано, акордеон, цигулка, виола, виолончело, класическа ки-
тара, флейта, обой, кларнет, ударни инструменти, народно пеене, класиче-
ски танц;

•	 ПЕТИ КЛАС: пиано, акордеон, цигулка, виола, виолончело, контрабас, кла-
сическа китара, флейта, обой, кларнет, фагот, тромпет, валдхорна, цугтром-
бон, ударни инструменти, кавал, гайда, гъдулка, тамбура, народно пеене, 
класически танц, български танци, изобразително изкуство;

•	 ОСМИ КЛАС: пиано, акордеон, цигулка, виола,виолончело, контрабас, 
класическа китара, флейта, обой, кларнет, фагот, саксофон, тромпет, вал-
дхорна, цугтромбон, туба, ударни инструменти, народно пеене, класическо 
пеене, поп и джаз пеене, български танци, изящни изкуства, рекламна гра-
фика, актьорство-драматичен театър;

•	 ДЕВЕТИ КЛАС: класическо пеене и народно пеене.

5.  НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА „ПАНАЙОТ ПИПКОВ” 
ПЛЕВЕН 5800, ул. „Кирил и Методий” № 33, тел./ факс: 064/82-32-96,  
е-mail: pleven_art_school@abv.bg , www.nui-pleven.tea.bg

•	 ПЪРВИ КЛАС: пиано, акордеон, цигулка, виола, виолончело, класическа ки-
тара, флейта, обой, кларнет, ударни инструменти, народно пеене;

•	 ПЕТИ КЛАС: пиано, акордеон, цигулка, виола, виолончело, контрабас, кла-
сическа китара, флейта, обой, кларнет, фагот, тромпет, валдхорна, цугтром-
бон, ударни инструменти, кавал, гайда, гъдулка, тамбура, народно пеене, 
български танци, изобразително изкуство;

•	 ОСМИ КЛАС: пиано, акордеон, цигулка, виола, виолончело, контрабас, кла-
сическа китара, флейта, обой, кларнет, фагот, саксофон, тромпет, валдхор-
на, цугтромбон, туба, ударни инструменти, кавал, гайда, гъдулка, тамбура, 
народно пеене, класическо пеене, поп и джаз пеене, български танци, из-
ящни изкуства, актьорство-драматичен театър;

•	 ДЕВЕТИ КЛАС: класическо пеене.

6.  НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО  
„ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ”  
БУРГАС 8000, ул. „Кавала” № 39, тел./ факс: 056/ 549-450, 056/ 800- 431, 056/ 800-
531, e-mail: smu_bs@yahoo.com, numsi_pv@abv.bg;  
www.numsiprofpanchovladigerov.com

•	 ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА: пиано, цигулка/виола, виолончело, класическа 
китара, блокфлейта, ударни инструменти;

•	 ПЪРВИ КЛАС: пиано, акордеон, цигулка, виола, виолончело,  класическа 
китара, флейта, обой, кларнет, фагот, ударни инструменти, класически танц;

•	 ПЕТИ КЛАС: пиано, акордеон, цигулка, виола, виолончело, контрабас, кла-
сическа китара, флейта, обой, кларнет, фагот, тромпет, валдхорна, цугтром-
бон, ударни инструменти, класически танц;

•	 ОСМИ КЛАС: пиано, акордеон, цигулка, виола, виолончело, контрабас, кла-
сическа китара, флейта, обой, кларнет, фагот, саксофон, тромпет, валдхор-
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на, цугтромбон, туба, ударни инструменти, класическо пеене, поп и джаз 
пеене, класически танц, актьорство-драматичен театър, сценичен костюм, 
рекламна графика.

7.  НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНИ И СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА 
„ХРИСТИНА МОРФОВА” 
СТАРА ЗАГОРА 6000, ул. „Армейска”№7, тел.: 042/24-14-33, 042/24-15-33,  
факс: 042/63-97-48, e-mail: metronom_sz@abv.bg, www.metronom-sz.narod.ru

•	 ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА: пиано, цигулка, виолончело, блокфлейта, ударни 
инструменти;

•	 ПЪРВИ КЛАС: пиано, акордеон, цигулка, виола, виолончело, контрабас, 
класическа китара, флейта, обой, кларнет, ударни инструменти;

•	 ПЕТИ КЛАС: пиано, акордеон, цигулка, виола, виолончело, контрабас, кла-
сическа китара, флейта, обой, кларнет, фагот, тромпет, валдхорна, цугтром-
бон, ударни инструменти, класически танц, български танци;

•	 ОСМИ КЛАС: пиано, акордеон, цигулка, виола, виолончело, контрабас, кла-
сическа китара, флейта, обой, кларнет, фагот, саксофон, тромпет, валдхор-
на, цугтромбон, туба, ударни инструменти, класическо пеене, поп и джаз 
пеене, актьорство-драматичен театър;

•	 ДЕВЕТИ КЛАС: класическо пеене, поп и джаз пеене.

8.  НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА „ФИЛИП КУТЕВ”  
КОТЕЛ 8970, ул. „Георги Захариев” №2, тел.: 0453/ 422-15, факс: 0453/ 422-48, 
e-mail: smu_k_l@mail.bg, www.nufi-kotel.com

•	 ПЕТИ КЛАС: кавал, гайда, гъдулка, тамбура, народно пеене, акордеон, бъл-
гарски танци;

•	 ОСМИ КЛАС: кавал, гайда, гъдулка, тамбура, народно пеене, акордеон, бъл-
гарски танци.

9.  НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА „ШИРОКА ЛЪКА”  
с. ШИРОКА ЛЪКА 4710, обл. Смолян, тел.: 03030/23-33, 03030/23-31,  
03030/22-16, факс: 03030/23-35, е-mail: nufi_shirokalukka@abv.bg,  
www.nufi-bg.com

•	 ОСМИ КЛАС: кавал, гайда, гъдулка, тамбура, народно пеене, български тан-
ци;

•	 ДЕВЕТИ КЛАС: народно пеене.

10.  НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ТАНЦОВО ИЗКУСТВО 
СОФИЯ 1113, ул. „Шипченски проход” № 48, тел. 02/ 892-91-80,  
факс: 02/ 873-48-23, е-mail: info@nutibg.com, nuti_bg@abv.bg, www.nutibg.com 

•	 ПЕТИ КЛАС: класически танц, модерен танц, български танци;
•	 ОСМИ КЛАС: класически танц, модерен танц, български танци.

11.  НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА „ИЛИЯ ПЕТРОВ” 
СОФИЯ 1000, бул. „Васил Левски”№ 62, тел./ факс: 02/ 987-63-88,  
канцелария: 02/ 987-49-26, e-mail: ilia_petrov@abv.bg,hg-iliapetrov.org

•	 ОСМИ КЛАС: изящни изкуства – живопис, графика, скулптура, илюстрация 
и оформление на книгата.

12.  НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ „ЦАНКО ЛАВРЕНОВ” 
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ПЛОВДИВ 4000, ул. „Янко Сакъзов” № 2А, тел.: 032/ 960-066,  
тел./факс: 032/ 960-067, е-mail: nhg_lavrenov_plovdiv@abv.bg,  
е-mail: nhg.lavrenov@gmail.com, www.artschoolplovdiv.info

•	 ОСМИ КЛАС: изящни изкуства – живопис, стенопис, графика, скулптура; 
иконопис, рекламна графика, пространствен дизайн.

12.  НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ  И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА 
ПЛОВДИВ 4000, ул. „П.Д.Петков” № 8, тел. 032/62-64-23, 032/62-64-25,  
факс: 032/62-64-23, е-mail: s_kadri@abv.bg, www.skadri.org

•	 ОСМИ КЛАС: сценичен костюм; театрална кукла; театрален грим и перуки; 
актьор – куклен театър.

13.  НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА И ДИЗАЙН  
„АКАД. ДЕЧКО УЗУНОВ” -  
КАЗАНЛЪК 6100, ул.”Радецки”№ 80, тел. и факс: 0431/6 35 75;  
е-mail: pgpikk@abv.bg, www.art-school.eu

•	 ПЕТИ КЛАС: изобразително изкуство;
•	 ОСМИ КЛАС: изящни изкуства, рекламна графика, промишлен и простран-

ствен дизайн.

14.  НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ  
И ФОТОГРАФИЯ 
СОФИЯ 1408, ж.к. „Стрелбище”, ул. ”Златишки проход” № 5,  
тел./ факс: 02/ 858-21-80, е-mail: npgpf@abv.bg, www.npgpf.com

•	 ОСМИ КЛАС: полиграфия, фотография, графичен дизайн, компютърна гра-
фика, компютърна анимация, библиотекознание.

15.  НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ ”ДИМИТЪР ДОБРОВИЧ” 
СЛИВЕН 8800, бул. ”Георги Данчев”№ 7, тел. 044/667-349,  
тел./факс: 667-465, e-mail: nhg_dd@abv.bg,nhgdd-sliven.net  

•	 ОСМИ КЛАС: художествена тъкан, иконопис, рекламна графика.

16.  НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА ”СВЕТИ ЛУКА”, СОФИЯ 
1303, бул. Сливница № 134, тел.: 02/ 931-90-50, факс: 02/ 931-90-54, е-mail: 
sv_luka@abv.bg,ngpisvetiluka.com
•	 ОСМИ КЛАС: художествена тъкан, художествена дърворезба, художествена 

обработка на метали, детски играчки, пространствен дизайн, силикатен ди-
зайн, моден дизайн, рекламна графика.

17.  НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА  
”ПРОФ. ВЕНКО КОЛЕВ”– ТРОЯН 5600, ул.”Раковски”15,  
тел.: 0670/ 634-11, тел./факс: 0670/ 546-61, e-mail: chupi@abv.bg,  
www. artschool-troyan.com 
•	 ПЕТИ КЛАС: изобразително изкуство;
•	 ОСМИ КЛАС: художествена керамика, рекламна графика.

18.  НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА „ТРЕВНЕНСКА ШКОЛА” 
ТРЯВНА 5350, ул.”Ангел Кънчев”№ 150, тел.: 0677/ 622-91,  
тел./факс: 0677/ 621-34, e-mail: artschooltryavna@unicsbg.net,  
www.artschooltryavna.com
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•	 ОСМИ КЛАС: художествена дърворезба, интериорен дизайн, иконопис.

19.  ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА –  
СМОЛЯН 4701, кв.”Райково”, ул.”Коста Аврамиков”№ 2,  
тел./факс: 0301/ 651-86, e-mail: pgpi@abv.bg,artschool-smolyan.hit.bg 

•	 ОСМИ КЛАС: рекламна графика, моден дизайн.

20.  ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КАМЕНООБРАБОТВАНЕ -  
с. КУНИНО 3140, ул.”Петко Лалов” № 1, община Роман, обл. Враца,  
тел.: 091202/ 216, факс: 091202/ 238, e-mail: kuninostone@abv.bg, 

•	 ОСМИ КЛАС: скулптура; актьорство – драматичен театър;
•	 ДЕВЕТИ КЛАС: каменоделство.

21.  НАЦИОНАЛЕН УЧЕБЕН КОМПЛЕКС ПО КУЛТУРА С ЛИЦЕЙ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА 
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА С УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ -  
СОФИЯ 1614, кв „Горна баня”, ул.”Вечерница” № 21, тел. 02/ 957-86-74,  
факс: 02/ 957-86-84, e-mail: nukk@abv.bg,www.nukk.org

•	 ДЕТСКА ГРАДИНА – прием на деца за първа група;
•	 ПЪРВИ КЛАС – разширено изучаване  на чужд език, изобразително изку-

ство, музика и хореография;
•	 ОСМИ КЛАС – хуманитарен и природоматематически профили с изучава-

не на италиански език и култура.

22.  НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ДРЕВНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ  
„КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ” – СОФИЯ 1360,  
кв. „Модерно предградие”, ул. ”Баба” № 16, тел.: 02/ 483-79-09, 827-30-06,  
факс: 02/ 826-21-71, e-mail: ngdek.bg@gmail.com, www.ngdek.com

•	 ОСМИ КЛАС - профилирана подготовка по древни и съвременни езици и 
култури.
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НАРЕДБА № 1 ОТ 17.03.2003 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И 

РЕДА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ В  
УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА

Издадена от министъра на културата и министъра на образованието и науката, 
обн., ДВ, бр. 27 от 2003 г.

РАЗДЕЛ I
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за утвърждаване на дър-
жавния план-прием в училищата по изкуствата.

Чл. 2. (1) Държавният план-прием по смисъла на тази наредба е броят на мес-
тата за обучение в училищата по изкуствата, на които ще се извършва прием в 
съответната учебна година.

(2) Държавният план-прием се осъществява по професии и специалности, 
включени в област на образование „Изкуства“ от списъка на професиите за про-
фесионално образование и обучение, съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за професио-
налното образование и обучение.

Чл. 3. Държавният план-прием по чл. 2, ал. 1 се утвърждава от министъра на 
културата.

РАЗДЕЛ II
Изисквания за формиране и определяне на държавния план-прием

Чл. 4. (1) Училищата, осигурили условия за осъществяване на обучение по 
изкуствата, подават до 20 февруари на текущата учебна година в Министерство-
то на културата заявка за определяне на държавния план-прием за обучение в 
съответното училище.

(2) Заявката на училища, които желаят да осъществяват обучение по изкуства-
та за първи път, трябва да съдържа и обосновка на възможностите за такова обу-
чение по отношение на материално-техническата база и педагогически кадри.

Чл. 5. (1) Министърът на културата назначава комисия, която извършва екс-
пертна оценка на заявката и изготвя предложение за утвърждаване на държав-
ния план-прием.

(2) Експертната оценка по ал. 1 се извършва с оглед наличието на условия за 
осъществяване на обучение по изкуствата в съответното училище.

(3) При изготвяне на експертната оценка комисията може да изисква допълни-
телна информация и документи от съответното училище.

Чл. 6. (1) Държавният план-прием се утвърждава за всяка учебна година със 
заповед на министъра на културата до 30 март.

(2) Промяна в утвърдения държавен план-прием за училищата по изкуствата 
може да се извършва в срок до 30 април със заповед на министъра на културата 
при доказана потребност и финансова обосновка.

(3) Държавният план-прием се обявява в съответното училище в срок не 
по-късно от 15 май.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 25, ал. 6 от Закона за професио-

налното образование и обучение .
§ 2. Наредбата влиза в сила от датата на обнародване в «Държавен вестник».
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НАРЕДБА № 3 ОТ 9.03.1999 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 
В НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕБЕН КОМПЛЕКС ПО КУЛТУРА С ЛИЦЕЙ ЗА 

ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА С УЧАСТИЕТО НА 
РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ

Издадена от министъра на културата, обн., ДВ, бр. 25 от 19.03.1999 г., изм. и доп., 
бр. 32 от 2001 г., бр. 25 от 2002 г.; изм. с Решение № 953 от 4.02.2003 г. на ВАС 

на РБ - бр. 15 от 14.02.2003 г.; изм., бр. 20 от 2003 г., изм., бр. 57 от 2003 г., изм., 
бр. 11 от 2006 г., бр. 77 от 2007 г., изм., бр. 76 от 2009 г., бр. 14 и бр. 65 от 2010 г., 

изм. и доп., бр. 59 от 2011 г.

ГЛАВА ПЪРВА
ПРИЕМАНЕ НА ДЕЦА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

РАЗДЕЛ I
Условия за кандидатстване

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за приемане на деца 
и ученици в Националния учебен комплекс по култура с Лицей за изучаване на 
италиански език и култура с участието на Република Италия (НУКК).

(2) За първа група на детската градина могат да кандидатстват деца при на-
вършени 3 години към петнадесети септември, но не по-големи от 4 години в 
годината на кандидатстването.

(3) За втора група на детската градина се провежда допълнителен прием чрез 
подборна процедура само в края на учебната година при условие, че има осво-
бодени места и броят на децата в група е по-малък от 22. Могат да кандидатстват 
деца при навършени 4 години, но не по-големи от 5 години в годината на канди-
датстването.

(4) За трета група на детската градина се провежда допълнителен прием чрез 
подборна процедура само в края на учебната година при условие, че има осво-
бодени места и броят на децата в група е по-малък от 22. Могат да кандидатстват 
деца при навършени 5 години, но не по-големи от 6 години в годината на канди-
датстването.

Чл. 2. (1) От 1 до 25 април включително родителите на кандидатите за първа 
група подават до директора на училището следните документи:

1. заявление по образец (приложение № 1);
2. копие от акта за раждане.
(2) От 7 до 10 юни включително родителите на кандидатите по чл. 1, ал. 3 и 4 

подават до директора на училището документите по предходната алинея.

РАЗДЕЛ II
Подборна процедура и класиране

Чл. 3. (1) Подборът на децата за детската градина се извършва от комисия, 
която се състои от специалисти педагози, психолози и педиатри.

(2) Комисията се назначава от директора на училището, който е и неин пред-
седател.

(3) Всеки кандидат се явява на подборна процедура най-малко пред двама чле-
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нове на изпитната комисия.

Чл. 4. (1) Подборната процедура за първа група на детската градина се про-
вежда в периода от 2 до 15 май включително.

(2) На 28 април в 10 ч. в училището се обявява графикът за подборната про-
цедура.

(3) Подборната процедура се провежда еднократно и индивидуално. Родите-
лите на кандидатите не присъстват на нея.

(4) Кандидатите, пропуснали без уважителни причини определения ден и час 
за явяване пред комисията, губят правото си да участват в подбора. Неявилите се 
по уважителни причини могат да се явят допълнително в ден и час, определен 
от директора на комплекса, съгласувано с Министерството на културата, но не 
по-късно от 20 май.

Чл. 5. (1) Подборната процедура цели измерването на общото развитие на 
кандидатите.

(2) Резултатите от измерването на индивидуалните постижения се изразяват 
цифрово с количествена оценка от 0 до 100.

(3) Оценката отразява точността в отговорите на кандидата. Тя зависи от обе-
ма на задачата, броя на верните и на сгрешените отговори и времето за изпъл-
нението й.

(4) Оценките, поставени от комисията, са окончателни.
Чл. 6. Инструментариумът за провеждане на подборната процедура се избира 

от най-малко два проекта, предложени от независими екипи с участието на пред-
ставител от Министерството на културата.

Чл. 7. Класирането се извършва по реда на резултатите от подборната проце-
дура.

Чл. 8. (1) Списъкът на приетите деца с техните резултати от подборната проце-
дура се утвърждава от директора на комплекса съгласно определения държавен 
план-прием.

(2) Резултатите от подборната процедура и списъкът на приетите деца се обя-
вяват на 2 юни в 8 ч. и 30 мин. в сградата на детската градина.

(3) Родителите трябва да запишат децата си от 3 до 10 юни включително.
Чл. 9. Местата на приетите, но незаписани в определения срок кандидати без 

уважителни причини се попълват с кандидати, следващи по реда на резултати-
те от приемната процедура. Родителите трябва да запишат децата си до 20 юни 
включително.

Чл. 10. (1) Подборна процедура за свободни места за втора и трета група на 
детската градина се обявява на 4 юни в 8 ч. и 30 мин. в сградата на детската гра-
дина.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 32 от 2001 г.). 
(3) Подборната процедура по ал. 1 се провежда от 14 до 17 юни включително 

при спазване на условията и реда на чл. 1, ал. 3 и 4 и чл. 3 и 5. Инструментариу-
мът за провеждане на подборната процедура се избира от най-малко два проек-
та, предложени от независими екипи с участието на представител от Министер-
ството на културата.

(4) Резултатите от подборната процедура и списъкът на приетите деца се ут-
върждават от директора на учебния комплекс и се обявяват в детската градина 
на 18 юни в 8 ч. и 30 мин.
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(5) Родителите на приетите деца по ал. 1 трябва да запишат децата си до 30 

юни включително.
(6) Местата на приетите, но незаписани в определения срок кандидати без ува-

жителни причини се допълват със следващите по реда на резултатите от подбор-
ната процедура. Родителите следва да запишат децата си до 9 юли включително.

ГЛАВА ВТОРА
ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

РАЗДЕЛ I
Условия за кандидатстване

Чл. 11. (1) За ученици в I клас на Националния учебен комплекс по култура 
могат да кандидатстват деца, които навършват 7 години в годината на кандидат-
стването. В първи клас могат да кандидатстват и деца, навършили 6 години, ако 
физическото и умственото им развитие по преценка на родителите или настой-
ниците им позволяват това.

(2) На подборна процедура не се допускат кандидати, които в годината на кан-
дидатстването завършват I клас в друго училище.

Чл. 12. Родителите на кандидатите подават следните документи от 1 до 25 ап-
рил включително:

1. заявление по образец (приложение № 1);
2. акт за раждане;
3. декларация по образец (приложение № 2).

 
РАЗДЕЛ II

Подборна процедура и класиране
Чл. 13. (1) Подборната процедура на кандидатите за I клас се провежда от ко-

мисия, която се състои от специалисти педагози, психолози и педиатри.
(2) Комисията се назначава от директора на комплекса, който е и неин пред-

седател.
Чл. 14. (1) Подборната процедура се провежда в периода от 2 до 15 май вклю-

чително.
(2) На 28 април в 10 ч. в комплекса се обявява графикът за подборната проце-

дура.
(3) Подборната процедура се провежда еднократно и групово. Родителите на 

кандидатите не присъстват на нея.
Чл. 15. (1) Подборната процедура цели измерване равнището на развитие на 

познавателните способности и на творческото мислене на кандидатите, на тех-
ните психомоторни качества и невербалните характеристики на интелекта им.

(2) Резултатите от измерването на индивидуалните постижения се изразяват 
цифрово с количествени оценки от 0 до 100.

(3) Оценката отразява точността в отговорите на кандидата. Тя зависи от обе-
ма и сложността на задачата, броя на верните и на сгрешените отговори и време-
то на изпълнението й.

(4) Оценките, поставени от комисията, са окончателни.
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Чл. 16. Класирането се извършва по реда на резултатите от подборната про-

цедура.
Чл. 17. Подборната процедура за прием в I клас е анонимна и се провежда по 

следния начин:
1.  кандидатите се разпределят на групи, които не могат да бъдат по- големи от 

12 деца, и заемат местата си в изпитните зали;
2.  със заповед на директора за всяка изпитна зала се определят един квестор 

и един експериментатор;
3.  преди обявения час за начало на подборната процедура всички кандидати 

получават тестова тетрадка, малък и голям плик. С помощта на квесторите 
всеки кандидат поставя в малкия плик листче с имената на кандидата и не-
говия входящ номер, след което малкият плик се запечатва;

4.  върху тестовата тетрадка на кандидатите не се поставят никакви знаци;
5.  след завършване на работата или когато изтече определеното време, под 

контрола на квестора всеки кандидат поставя в големия плик тестовата си 
тетрадка и запечатания малък плик. В присъствието на кандидата квесторът 
запечатва големия плик;

6.  комисията за провеждане на приемната процедура попълва присъствен 
протокол;

7.  изпитните материали се предават на директора на комплекса или на упъл-
номощен от него заместник, който поставя еднакви номера на всяка тестова 
тетрадка, на малкия плик и на големия плик;

8.  малките пликове се отделят от другите изпитни материали и се предават 
на съхранение при директора на комплекса. Големите пликове с тестовите 
тетрадки се предават за проверка.

Чл. 18. Инструментариумът за провеждане на подборната процедура се изби-
ра от най-малко два проекта, представени от независими екипи с участието на 
представител от Министерството на културата.

Чл. 19. Кандидатите, пропуснали без уважителни причини определения ден и 
час за явяване пред комисията, губят правото си да участват в подбора и класи-
рането. Неявилите се по уважителни причини могат да се явят допълнително в 
ден и час, определен от директора на комплекса съгласувано с Министерството 
на културата, но не по-късно от 20 май.

Чл. 20. (1) Резултатите от подборната процедура и списъкът на приетите деца 
се утвърждават от директора на комплекса съгласно определения държавен 
план-прием.

(2) Резултатите от подборната процедура и списъкът на приетите кандидати се 
обявяват на 26 май в 10 ч. в сградата на учебния комплекс.

(3) Родителите на приетите кандидати трябва да запишат децата си от 26 май 
до 5 юни включително.

(4) Местата на приетите, но незаписани в определения срок кандидати без ува-
жителни причини се попълват с кандидати, следващи по реда на резултатите от 
приемната процедура. Незаетите места се попълват в срок до 20 юни включител-
но.

Чл. 21. (1) Родителите на неприетите кандидати имат право да разгледат из-
питната работа на детето си по график от 31 май до 2 юни.

(2) За включването в графика родителите подават заявление от 26 до 28 май.
(3) Всеки родител може да види само работата на собственото си дете.
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Чл. 22. (1) Свободните места на напуснали ученици от 1 до 6 клас се заемат 

само след провеждане на приемна процедура в края на учебната година, когато 
броят на учениците в паралелка е по-малък от 26.

(2) Свободните места се обявяват само след приключване на учебната година, 
като списъкът с броя им се изнася на 16 юни в 8 ч. и 30 мин. в сградата на учебния 
комплекс.

(3) За явяване на приемна процедура се подават от 18 до 24 юни включително 
следните документи:

1. заявление по образец (приложение № 1);
2. копие от удостоверението за завършен клас.
(4) Участниците в приемната процедура държат изпити (тестове) по български 

език и литература и по математика. Изпитите са анонимни и са върху учебния 
материал, изучаван в съответния клас. Тяхното времетраене е 2 астрономически 
часа. Изпитите се провеждат от 1 до 5 юли включително по график, утвърден от 
директора на учебния комплекс. Темите за изпитите се определят съгласувано с 
Министерството на културата.

(5) Списъкът на приетите кандидати се утвърждава от директора на комплекса 
и се обявява в сградата на учебния комплекс.

ГЛАВА ТРЕТА
ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС НА ЛИЦЕЯ С ИЗУЧАВАНЕ  

НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА
Чл. 23. (1) За VIII клас на Лицея с изучаване на италиански език и култура могат 

да кандидатстват ученици, които в годината на кандидатстване са завършили VII 
клас.

(2) Кандидатите трябва да имат среден успех най-малко мн. добър 5, изчислен 
въз основа на годишния успех по всички предмети, изучавани в VII клас.

(3) Кандидатите могат да кандидатстват за два профила - хуманитарен и приро-
доматематически, като посочат предпочитания от тях.

(4) Учениците, завършили VII клас на учебния комплекс, могат да постъпват 
в VIII клас на лицея с резултатите от националното външно оценяване по бъл-
гарски език и литература и по математика, което се провежда по ред и условия, 
определени в Наредба № 3 за системата на оценяване на Министерството на об-
разованието и науката. 

(5) Кандидатите по ал. 4 подават заявление до директора на учебния комплекс 
по образец съгласно приложение № 2а за участие в приема в срок от 15 до 21 май 
включително.

(6) Учениците по ал. 4 се класират по реда на бала и се приемат в VIII клас на 
местата, утвърдени за държавен план-прием.

(7) Приемни изпити за постъпване в VIII клас на ученици, които не са завър-
шили VII клас на учебния комплекс, се провеждат при наличие на свободни места 
след записването на учениците по ал. 4. Броят на свободните места се обявява в 
училището в срок до 14 юни.

Чл. 24. (1) Кандидатите по чл. 23, ал. 7 подават заявление до директора на 
учебния комплекс по образец съгласно приложение № 3 в срок от 15 до 20 юни 
включително.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
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1.  удостоверение за завършен VII клас, издадено от училището, в което кан-

дидатът е завършил този клас, с годишните оценки по всички предмети и 
средния успех за същия клас (оригинал или заверено от училището копие);

2.  служебна бележка за получените резултати от националното външно оце-
няване за VII клас по български език и литература и по математика.

Чл. 25. (1) Приемната процедура по чл. 23 включва полагане на изпити от на-
ционално външно оценяване по български език и литература и по математика.

(2) Всеки от приемните изпити по ал. 1 се състои от два модула, единият от 
които е тестът от националното външно оценяване по съответния предмет, а 
другият включва допълнителни въпроси и задачи. Оценката от приемния изпит 
се формира въз основа на резултатите от двата модула, взети заедно.

(3) Учениците полагат изпитите по ал. 1 в училището, в което се осъществява 
обучението им в VII клас.

(4) Учениците, класирани на първо, второ и трето място на националния кръг 
на състезанията за решаване на тестове по български език и литература или 
по математика, организирани от Министерството на образованието и науката 
(МОН), могат да използват резултата си вместо резултат от приемен изпит по съ-
ответния учебен предмет.

(5) Кандидатите по ал. 4 прилагат копие на документ, издаден от МОН, удосто-
веряващ, че ученикът е класиран на първо, второ или трето място на национал-
ния кръг на състезанията за решаване на тестове по български език и литература 
или по математика, и съдържащ резултата от съответното състезание.

Чл. 26. (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2007 г., отм., бр. 76 от 2009 г.).
Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2007 г., отм., бр. 76 от 2009 г.).
Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., отм., бр. 76 от 2009 г.).
Чл. 29. (Отм. - ДВ, бр. 76 от 2009 г.).
Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 76 от 2009 г.).
Чл. 31. (Отм. - ДВ, бр. 76 от 2009 г.).
Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2001 г., бр. 77 от 2007 г., отм., бр. 76 от 2009 г.).
Чл. 33. В VIII клас се приемат 50 на сто момичета и 50 на сто момчета.
Чл. 34. Класирането на учениците е по реда на бала и за двата профила.
Чл. 35. (1) Балът се образува, както следва:
1.  за хуманитарен профил - от средния годишен успех от предметите от за-

дължителната подготовка, вписани в удостоверението за завършен VII клас, 
сбора на удвоения успех от националното външно оценяване по български 
език и литература и успеха от националното външно оценяване по матема-
тика;

2.  за природоматематически профил - от средния годишен успех от предме-
тите от задължителната подготовка, вписани в удостоверението за завър-
шен VII клас, сбора на удвоения успех от националното външно оценяване 
по математика и успеха от националното външно оценяване по български 
език и литература.

(2) Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на ал. 1 се 
подреждат в низходящ ред по средноаритметичната оценка с точност до 0,01 от 
оценките от учебните предмети български език и литература, първи чужд език, 
математика, история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно 
образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда, вклю-
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чени в задължителната подготовка от удостоверението за завършен VII клас.

Чл. 36. Кандидатите, получили оценка слаб по учебен предмет от национално-
то външно оценяване и/или по балообразуващите предмети, не участват в кла-
сирането.

Чл. 37. (1) Списъкът на приетите ученици се утвърждава от директора на учеб-
ния комплекс.

(2) Приетите кандидати се записват в срок, определен със заповед на директо-
ра на учебния комплекс.

Чл. 38. Местата на приетите, но незаписали се без уважителни причини в оп-
ределения срок кандидати се попълват със следващите по реда на бала. Те се 
записват в срок, определен със заповед на директора на учебния комплекс.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ПРИЕМАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ И НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ,  

ОБУЧАВАЛИ СЕ В ЧУЖДЕСТРАННИ УЧИЛИЩА
Чл. 39. (1) Български граждани, обучавани в чуждестранни училища, се прием-

ат при условията и по реда на тази наредба.
(2) Учениците по ал. 1 представят при кандидатстването си заявление по обра-

зец и съответен документ за завършен клас, признат и легализиран от Министер-
ството на образованието и науката.

(3) Чужденци могат да кандидатстват при условията и по реда за приемане на 
български граждани, ако:

1.  имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република Бъл-
гария;

2.  са от българска народност, установена по реда на Постановление № 103 на 
Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност 
сред българите в чужбина. 

(4) Лицата с предоставено убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут 
се приемат при условията и по реда на тази наредба.

(5) Чужденци, които заплащат обучението си, се приемат извън утвърдения 
държавен план-прием след успешно издържан изпит. Размерът на средствата, 
които чужденците заплащат за своето обучение, се утвърждава по реда на § 4, ал. 
3 от допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета. 

(6) Лицата по ал. 5 подават в комплекса следните документи:
1. заявление;
2.  копие на документите за завършен клас, признати и легализирани по реда 

на Наредба № 2 от 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно 
обучение или степени на образование и професионална квалификация по 
документи, издадени от училища на други държави (ДВ, бр. 40 от 2003 г.); 

3.  копие на документ, доказващ, че лицето е чужденец.
(7) При подаване на документите по ал. 6 се представят оригиналите за сверя-

ване.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (Отм. - ДВ, бр. 25 от 2002 г.).
§ 2. Възраженията на неприети кандидати или техни близки поради допуснати 
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технически или процедурни грешки се приемат от директора на НУКК в срок до 5 
дни след обявяване на резултатите от класирането. Директорът разглежда възра-
женията и разрешава всички спорни въпроси в 7-дневен срок от подаването им 
и писмено уведомява лицата за решението си.

§ 3. Изпитните работи на кандидатите се съхраняват в срок една учебна годи-
на.

§ 4. Подборните процедури в детската градина и в училището, приемните и 
приравнителните изпити се провеждат под контрола на Министерството на кул-
турата.

§ 5. Когато в класирането участват близнаци и само единият от тях е приет, 
другият (другите) се приема извън разчета за прием при условие, че е участвал 
успешно в конкурсните изпити.

§ 6. Когато кандидатите са получили равни резултати и са класирани на по-
следното планово място, те се приемат извън разчета за държавен план-прием.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 7. Наредбата се издава на основание чл. 26а, ал. 5 от Закона за народната 

просвета.
§ 8. (Отм. - ДВ, бр. 32 от 2001 г., предишен § 7, бр. 25 от 2002 г.).
§ 9. С тази наредба се отменя Наредба № 3 от 2 февруари 1994 г. за приемане 

на деца и ученици в Националния учебен комплекс по култура с Лицей за изуча-
ване на италиански език и култура с участието на Република Италия (обн., ДВ, бр. 
23 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 33 от 1996 г., бр. 17 от 1997 г., бр. 44 от 1998 г.).
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До
Директора на Националния
учебен комплекс по култура
с Лицей за изучаване на
италиански език и култура
ТУК 

ЗАЯВЛЕНИЕ

от …………………………………………………………………………………….…
(трите имена на майката)

и от …………………………………………………………………………………….
(трите имена на бащата)

адрес: ……………………………………………………………………………………

тел: …...………………………………………………………………………………….

ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,

Молим синът (дъщеря) ни ............................................................................................., 
роден (а) на ................ ЕГН .........................................., да кандидатства за приемане 
в ............ група на детската градина или в ............... клас.
Декларираме, че сме запознати с условията на Наредбата за приемане на деца 
и ученици в Националния учебен комплекс по култура с Лицей за изучаване на 
италиански език и култура с участието на Република Италия. 

С уважение: 

1. ......................................

2. ......................................

(подписи)

София, .............. 20....... г.  
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ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.11, ал.2 на Наредбата за приемане на деца в НУКК

Долуподписаните ..........................................................................................................., 
родители (настойник) на..................................................................................................
декларираме, че през настоящата година 20......../20........ г. детето не завършва 

първи клас в друго училище.

Родители/ настойник: ............................

Дата:.................... г.

Приложение № 2а към чл. 23, ал. 5

До
Директора на НУКК
с Лицей за изучаване
на италиански език
и култура

ЗАЯВЛЕНИЕ

От ......................................................................................... ЕГН ....................................
(трите имена на кандидата)

адрес .................................................................................... тел: ……….........................

ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,

Моля да участвам в приемната процедура за приемане в VIII клас на Лицея за 
изучаване на италиански език и култура за профилите:
1. ..............................................................
2. ..............................................................

София ............. 20...... г.

С уважение:
Подпис на кандидата: ...................
Подпис на родител: .......................
Подпис на настойник: ................... 
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До
Директора на НУКК
с Лицей за изучаване
на италиански език
и култура

ЗАЯВЛЕНИЕ

От ........................................................................................... ЕГН ..................................
(трите имена на кандидата)

адрес ...................................................................................... тел: ………......................

ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,

Моля да участвам в приемната процедура за приемане в VIII клас на Лицея 
за изучаване на италиански език и култура за профилите:
1. ..............................................................
2. ..............................................................
Запознат(а) съм с условията на наредбата за прием в НУКК.

София ........ 20.... г.

С уважение:
Подпис на кандидата: ...................
Подпис на родител: .......................
Подпис на настойник: ...................
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НАРЕДБА № 4 ОТ 1.03.2002 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В  

НАЦИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ЗА ДРЕВНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ  
«КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ»

Издадена от министъра на културата, обн., ДВ, бр. 25 от 2002 г., доп., бр. 29 и 
бр. 57 от 2003 г., бр. 11 и бр. 88 от 2006 г., изм. и доп., бр. 75 от 2009 г., изм., бр. 26 
и бр. 65 от 2010 г., бр. 63 от 2011 г., изм. и доп., бр.8 от 2013 г.

РАЗДЕЛ I
Общи положения

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за приемане на уче-
ници в Националната гимназия за древни езици и култури „Константин- Кирил 
Философ“ (НГДЕК).

(2) Учениците се приемат чрез приемни и приравнителни изпити.
(3) Националната гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил 

Философ“ е специализирана гимназия, която дава фундаментални хуманитарни 
знания и задълбочена езикова подготовка. Тя е интегрирана със СУ „Климент 
Охридски“.

Чл. 2. (1) В НГДЕК курсът на обучение е петгодишен - от VIII до XII клас включи-
телно, и протича в два етапа.

(2) Първият етап на обучение приключва със завършване на Х клас.
(3) Във втория етап (лицей) се допускат само ученици, които са завършили 

първия етап на обучение в същото училище. Лицеят осигурява профилирано 
обучение в ХI и ХII клас в един от следните профили:

1. Латинистика с италиански език;
2. Грецистика с новогръцки език;
3. История;
4. Чужди езици;
5. Българистика;
6. Старобългаристика;
7. Философия и култура;
8. Природни науки.

РАЗДЕЛ II
Условия за кандидатстване

Чл. 3. (1) За VIII клас на НГДЕК могат да кандидатстват ученици:
1. (отм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г.); 
2.  завършили през същата година VII клас на средните общообразователни 

училища със среден успех най-малко добър 4,00;
3.  с годишен успех по: български език и литература и история и цивилизация 

не по-нисък от много добър 5,00.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г.). 
(3) Ученици, завършили VIII клас на общообразователното училище с успех не 

по-нисък от добър 4,00, могат да се явят на приравнителни изпити за постъпване 
в IХ клас само на освободени места в НГДЕК.
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Чл. 4. (1) Кандидатите за приемните и приравнителните изпити подават след-

ните документи:
1.  заявление-образец за кандидатстване съгласно приложение № 1 в срок от 

10 до 20 май за приемни изпити и от 16 до 20 юни за приравнителни изпити;
2. копие на акт за раждане в сроковете по т. 1.
(2) Допълнително към документите за приемни изпити по ал. 1 се прилагат в 

срок от 16 до 20 юни:
1. копие на удостоверение за завършен VII клас;
2.  служебна бележка за получената оценка по български език и литература от 

националното външно оценяване.
(3) Ученици от VII клас, получили оценка от мн. добър 5.00 до отличен 6.00 от 

националния кръг на олимпиадата по история и цивилизация или класирани на 
първо, второ или на трето място на националния кръг на състезанието за реша-
ване на тестове по български език и литература, могат да представят документ, 
издаден от Министерството на образованието и науката (МОН), удостоверяващ 
получения от тях резултат, за участие в класирането по реда на чл. 17, т. 2 и 3. 

(4) Към документите за приравнителни изпити по ал. 1 се прилага свидетел-
ство за завършено основно образование в годината на кандидатстване.

(5) Документите на кандидатите се приемат в канцеларията на гимназията - 
София 1360, кв. Модерно предградие, ул. Баба 16.

РАЗДЕЛ III
Изпити

Чл. 5. (1) Кандидатите за приемане след VII клас полагат писмен изпит по ис-
тория и цивилизация.

(2) Изпитът по ал. 1 се провежда в НГДЕК в периода от 1 до 12 юни, като датата, 
мястото и началният час се определят със заповед на директора и се обявяват в 
сградата на гимназията до 15 април.

(3) Когато кандидатите са с увреждания, които не позволяват полагането на 
писмен изпит, изпитът се провежда съобразно уврежданията от комисия, опре-
делена със заповед на директора на гимназията, и при осигуряване на необходи-
мите условия за неговото провеждане, съобразени с вида на уврежданията.

Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г.).
Чл. 7. (1) (Отм., бр. 75 от 2009 г.). 
(2) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г.). 
(3) Изпитът по история и цивилизация включва тест с въпроси от учебното 

съдържание по история и цивилизация за VII клас. Продължителността на изпита 
е 2 астрономически часа.

(4) Примерният конспект за писмения изпит по история и цивилизация се обя-
вява в гимназията до 31 януари.

Чл. 8. Оценяването на кандидатите на изпита по история и цивилизация се 
извършва от комисия, определена със заповед от директора на гимназията.

Чл. 9.  (Отм., бр. 75 от 2009 г.).
Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г.).
Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г.).
Чл. 12. Оценката от изпита по история и цивилизация се определя от комиси-
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ята с точност до 0,25.

Чл. 13. Резултатите от приемния изпит по история и цивилизация се обявяват 
в срок до 21 юни в сградата на гимназията.

Чл. 14. (1) Кандидатите за IХ клас полагат писмени приравнителни изпити по 
латински език и по история съгласно приложение, което се обявява в училището.

(2) Приравнителните изпити се провеждат по график, определен от директора 
на училището в срок от 1 до 8 септември.

(3) Писмените работи от приравнителните изпити се оценяват от комисии, на-
значени от директора на училището, с точност до 0,25.

(4) Резултатите от двата приравнителни изпита се обявяват на 12 септември в 
15 ч. в сградата на гимназията.

Чл. 15. Оценките, поставени от изпитните комисии, са окончателни и пре-
разглеждане на работите не се допуска.

РАЗДЕЛ IV
Класиране, приемане и записване

Чл. 16. В класирането участват само кандидати, които са получили оценка 
най-малко среден 3,00 на всеки един от приемните или приравнителните изпити.

Чл. 17. Кандидатите за VIII клас се класират в низходящ ред по реда на бала, 
който се образува от:

1.  годишните оценки по български език и литература и история и цивилиза-
ция от удостоверението за завършен VII клас;

2.  удвоената оценка по български език и литература от националното външно 
оценяване или удвоената оценка от националния кръг на състезанието за 
решаване на тестове по български език и литература, организирано от МОН, 
когато се кандидатства по реда на чл. 4, ал. 3; 

3.  удвоената оценка от изпита по история и цивилизация или удвоената оцен-
ка от националния кръг на олимпиадата по история и цивилизация, органи-
зирана от МОМН, когато се кандидатства по реда на чл. 4, ал. 3.

Чл. 18. (1) Приемането на ученици след завършен VII клас се извършва по 
държавен план-прием, ежегодно утвърждаван по реда на чл. 49, ал. 3, т. 3 от Пра-
вилника за прилагане на Закона за народната просвета. 

(2) В срок до 22 юни директорът на училището утвърждава списъка на приети-
те ученици в VIII клас.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.). 
(4) Учениците, класирани с равен бал на последното планово място, се прием-

ат над утвърдения държавен план-прием.
(5) Когато в класирането участват близнаци и само единият от тях е приет, дру-

гият (другите) се приема извън утвърдения държавен план-прием, при условие 
че е участвал успешно в конкурсните изпити.

(6) Извън утвърдения държавен план-прием се приемат успешно участвали в 
конкурса кръгли сираци.

Чл. 19. (1) Кандидатите, успешно издържали приравнителните изпити, се кла-
сират в низходящ ред по реда на средния успех от оценките от двата изпита.  

(2) В класирането участват кандидати, които са получили среден успех не 
по-нисък от мн. добър (4,50).

(3) Приемането на ученици чрез приравнителни изпити се извършва съобраз-
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но броя на освободените места, които се обявяват със заповед на директора в 
училището в срок до 15 юни.

(4) В срок до 12 септември директорът на училището утвърждава списъка на 
приетите ученици чрез приравнителни изпити.

Чл. 20. (1) Класирането и списъкът на приетите ученици в VIII клас се обявяват 
писмено в гимназията в срок до 22 юни.

(2) Приетите ученици се записват до 30 юни включително с оригинала на удос-
товерението за завършен VII клас.

(3) Незаетите места се обявяват в двудневен срок след изтичане на срока за 
записване на приетите ученици.

Чл. 21. (1) Местата на приетите, но незаписали се без уважителни причини в 
определения срок ученици се допълват със следващите по реда на бала.

(2) При наличие на незаети места гимназията има право да организира при-
емен изпит за VIII клас в периода от 1 до 8 септември по график, утвърден от 
директора. Срокът за подаване на документите е най-малко 7 дни преди провеж-
дането на изпита. За незаети места се смятат местата, за които няма приети уче-
ници, на приети, но незаписали се в срока ученици, на записали се и след това 
изтеглили документите си ученици.

Чл. 22. (1) Класирането и списъкът на учениците, приети чрез приравнителни 
изпити в IX клас, се обявяват писмено в гимназията на 12 септември в 15 ч.

(2) Приетите ученици в IX клас се записват в срок до 14 септември включител-
но с оригинала на свидетелството за завършено основно образование.

РАЗДЕЛ V
Приемане на чужденци и на български граждани, обучавали се в  

чуждестранни училища
Чл. 23. (1) Български граждани, обучавани в чуждестранни училища, се  

приемат при условията и по реда на тази наредба.
(2) Учениците по ал. 1 представят при кандидатстването си молба по образец и 

съответен документ за завършен клас, признат и легализиран от Министерството 
на образованието и науката.

(3) Чужденци могат да кандидатстват при условията и по реда за приемане на 
български граждани, ако:

1.  имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република  
България;

2.  са от българска народност, установена по реда на Постановление № 103 на 
Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност 
сред българите в чужбина. 

(4) Лицата с предоставено убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут 
се приемат при условията и по реда на тази наредба.

(5) Чужденци, които заплащат обучението си, се приемат извън утвърдения 
държавен план-прием след успешно издържан изпит. Размерът на средствата, 
които чужденците заплащат за своето обучение, се утвърждава по реда на § 4,  
ал. 3 от Закона за народната просвета.

(6) Лицата по ал. 5 подават в гимназията следните документи:
1. заявление;
2.  копие на документите за завършен клас, признати и легализирани по реда 

на Наредба № 2 от 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно 
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обучение или степени на образование и професионална квалификация по до-

кументи, издадени от училища на други държави (ДВ, бр. 40 от 2003 г.);
3. копие на документ, доказващ, че лицето е чужденец.
(7) При подаване на документите по ал. 6 се представят оригиналите за сверя-

ване.
(8) Учениците по ал. 1 и 3 полагат приравнителен изпит, в случай че не са 

положили изпита по чл. 5, ал. 1, т. 1 в училището, в което са завършили VII клас.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Възражения от неприети кандидати или техни близки поради допуснати 

технически или процедурни грешки се приемат от директора на гимназията в 
срок до 5 дни след обявяване на резултатите от класирането. Директорът раз-
глежда възраженията и разрешава всички спорни въпроси в срок 10 дни от по-
даването, като писмено уведомява лицата, подали възражение, за решението си.

§ 2. Изпитните работи на кандидатите се съхраняват една учебна година.
§ 3. (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г.).
§ 4. Изпитите се провеждат под контрола на министъра на културата.
§ 5. Наредбата се издава на основание чл. 26а, ал. 5 от Закона за народната 

просвета.
§ 6. Наредбата отменя Наредба № 4 от 2000 г. за приемане на ученици в Нацио-

налната гимназия за древни езици и култури «Константин-Кирил Философ» (обн., 
ДВ, бр. 38 от 2000 г.; изм., бр. 38 от 2001 г.).

§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в «Държавен вестник».

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1, т. 1 
До
Директора на НГДЕК
София

МОЛБА
от ......................................................................................., ЕГН .....................................,

(трите имена на кандидата)
адрес: ................................................................................., тел.: .....................................

ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,

Моля да ми разрешите да кандидатствам за приемане в ......................... клас с 
полагане на приемни (приравнителни) изпити.

Прилагам следните документи:
1. ................................................;
2. ................................................;
3. .................................................
Запознат(а) съм с условията на наредбата за прием.

С уважение:
Подпис на кандидата:.........................
Подпис на родител:.............................
Подпис на настойник:.........................

София, ................ 20....... г.
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ПРИМЕРЕН КОНСПЕКТ ЗА ПИСМЕН ИЗПИТ  

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЗА ПРИЕМ В НГДЕК 
СЛЕД VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

I. ДРЕВНА ЕЛАДА
1. Егейската цивилизация и раждането на Елада.
2. Троянската война. Залезът на Микенската цивилизация.
3. Античен полис – форми на управление.
4.  Спарта през VI-V в. пр.Хр. Устройство, спартанско възпитание, пелопонески 

съюз.
5.  Атина през VI- V в. пр. Хр. Реформите на Солон, Пизистрат, Клистен и Пери-

къл.
6.  Гръко-персийски войни (Йонийско въстание. Атинско-делоски морски 

съюз). Пелопонеска война.
7.  Култура на древна Елада – „петдесетилетието на Атина” (архитектура, дра-

матургия, образование, философия, музика).
8. Богове и герои на древна Елада.

II. ЕЛИНИСТИЧЕСКИ СВЯТ 
9. Империята на Александър Македонски. Военни походи и управление.
10. Елинистическа цивилизация и култура.

III. ДРЕВЕН РИМ
11.  Раждането на Рим (етруски, елини и картагенци). Създаване и устройство 

на Римската република – борба между патриции и плебеи.
12.  Римска военна експанзия в Средиземноморието – пунически войни; 

завладяването на Македония и Елада; завоевания на изток.
13.  От република към империя - първи и втори триумвират. Принципатът на 

Август; Юлиево-Клавдиевата и Флавиевата династия. Златен век. Култура, 
общество, религия на древен Рим.

14.  Християнство и църква (I- III век). Преследване на християните – епохата 
на мъчениците.

15.  Късната Римска империя – управлението на Диоклетиан, Константин Ве-
лики и Теодосий Велики. Крах на западната Римска империя.

При подготовката кандидатите трябва да се ръководят от одобрените  от минис-
търа на образованието и науката учебници за 7 клас:

1. История и цивилизация – издателство „Булвест 2000” с автори Васко Арна-
удов, Цветан Цветански, Екатерина Михайлова 

2. История и цивилизация – издателство „Просвета” с автори Константин 
Бошнаков, Теодор Леков, Мария Радева 

3. История и цивилизация – издателство „АзБуКи Просвета” с автори Марга-
рита Димова, Диляна Ботева-Боянова, Румяна Кушева 
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НАРЕДБА № Н-5 ОТ 8.09.2008 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В 

УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА
Издадена от министъра на образованието и науката и министъра на култу-

рата, обн., ДВ, бр. 81 от 16.09.2008 г., изм. и доп., бр. 66 от 24.08.2010 г., бр. 97 от 
9.12.2011 г., бр. 92 от 23.11.2012 г., бр. 16 от 25.02.2014 г.

РАЗДЕЛ I
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за приемане на ученици 
в училищата по изкуствата към Министерството на културата.

Чл. 2. (1) Приемането на ученици в училищата по изкуствата се извършва по 
държавен план-прием, който се утвърждава за всяка учебна година и за всяко 
училище по реда на чл. 4 - 6 от Наредба № 1 от 2003 г. на министъра на образова-
нието и науката и на министъра на културата за определяне на условията и реда 
за утвърждаване на държавния план-прием в училищата по изкуствата.

(2) Приемни изпити се провеждат само за професии и специалности, за които 
има утвърден държавен план-прием за съответната учебна година и училище.

Чл. 3. (1) В училищата по изкуствата се приемат ученици в I, V, VIII или в IХ 
клас.

(2) Учениците се приемат след проверка на възможностите по съответния вид 
изкуство.

(3) Проверката на възможностите се осъществява чрез практически изпит/и 
по съответната специалност.

(4) Организацията и графикът на дейностите по приемане на учениците се 
определят със заповед на министъра на културата не по-късно от 31 март на съ-
ответната година.

Чл. 4. Учениците могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой учи-
лища по изкуствата и неограничен брой професии и специалности, като положат 
съответните изпити за тях. Учениците се записват само по една специалност в за-
висимост от оценките от изпитите и последователността на посочените желания.

Чл. 5. (1) Приемните изпити се провеждат по учебно-изпитни програми, които 
се утвърждават от министъра на културата не по-късно от началото на предход-
ната учебна година.

(2) Продължителността на изпитите се определя в съответната учебно-изпит-
на програма.

Чл. 6. Изискванията към учениците при кандидатстване са:
1.  за I клас - да навършват 7 години в годината на кандидатстването; по пре-

ценка на родителите или настойниците могат да кандидатстват и деца, на-
вършили 6 години;

2. за V клас - да завършват IV клас в годината на кандидатстването;
3. за VIII клас - да завършват VII клас в годината на кандидатстването;
4.  за IХ клас - да завършват основно образование в годината на кандидатства-

нето.
Чл. 7. (1) Учениците, които кандидатстват, подават до директора на съответно-

то училище следните документи:
1.  заявление по образец за кандидатстване с подредени желания по специал-

ности и/или професии (приложение № 1);



30
2. копие на акт за раждане;
3.  за кандидати, постъпващи в V клас - копие на удостоверение за завършен 

начален етап на основно образование;
4.  за кандидати, постъпващи в VIII клас - копие на удостоверение за завършен 

VII клас;
5.  за кандидати, постъпващи в IХ клас - копие на свидетелство за завършено 

основно образование;
6.  копие на медицинско свидетелство със заключение, че ученикът може да 

кандидатства за съответната специалност и/или професия, издадено от лич-
ния лекар на ученика;

7.  копие на застрахователна полица „Злополука“ за ученици, които полагат 
изпит по танцово изкуство, за дните на изпита.

(2) При подаване на документите кандидатът представя задължително за све-
ряване оригинала на документа по ал. 1, т. 2.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2010 г., отм., бр. 97 от 2011 г.). 
(4) Графикът за подаване на документи за всяко училище се определя със запо-

вед на директора и се обявява не по-късно от една седмица преди определената 
начална дата за подаване на документите в приемащото училище. Минималният 
срок за приемането на документи за всяко училище не може да бъде по-кратък 
от 5 работни дни.

Чл. 8. (1) Документите по чл. 7 се приемат и проверяват от комисия, определе-
на със заповед на директора на училището. При приемането на документите ко-
мисията проверява наличието и редовността им, сравнява копията с оригинали-
те и връща оригиналите на заявителя, завежда във входящ дневник подадените 
заявления, отбелязва входящия номер и датата на завеждане върху заявлението. 
Комисията информира кандидатите или техните родители за вида на училището, 
за учебния план, изучаваните в него специалности и придобиваните професии и 
възможностите за реализация на завършилите курса на обучението. В случай че 
учениците не са получили документ за завършен клас към датата на подаване на 
документите, те представят допълнително копие от него.

(2) Училищата осигуряват подробна информация за кандидатстването и орга-
низират консултации с кандидатите от различните специалности и професии за 
разясняване на учебно-изпитните програми по график, одобрен от директорите 
на съответните училища. Графикът се обявява най-късно една седмица преди 
провеждането на консултациите.

Чл. 9. Конкретните дати, час и място на провеждане на изпитите за всеки клас 
и специалност се обявяват не по-късно от една седмица преди определената на-
чална дата за провеждане на изпитите в приемащото училище.

Чл. 10. (1) Оценяването на кандидатите на приемните изпити се извършва от 
комисии.

(2) Членовете на изпитните комисии се определят със заповед на директора на 
съответното училище.

(3) Председател на изпитната комисия е директорът на училището или опре-
делено с негова заповед лице.

(4) Оценките на кандидатите от приемните изпити в едно училище по изку-
ствата са валидни за класиране само в същото училище.

(5) Оценяването се извършва по шестобалната система, като най-високата 
оценка е отличен 6,00, а най-ниската оценка за успешно издържан изпит е сре-
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ден 3,00, или се оценява с «да» или «не». Получилите оценка слаб 2,00 или «не» 
на изпит губят право да продължат по-нататъшното си участие в изпитите и не 
участват в класирането.

(6) Оценката от всеки изпит, който се оценява по шестобалната система, е 
средноаритметична с точност до 0,01 от оценките на членовете на изпитната ко-
мисия, поставени с точност до 0,25.

(7) Оценките, поставени от изпитните комисии, са окончателни и при възра-
жение не се допуска ново оценяване.

(8) Оценките се обявяват непосредствено след приключване на работата на 
изпитната комисия.

(9) В 2-дневен срок след приключване на изпитите директорът на училище-
то утвърждава списъка на приетите ученици съгласно утвърдения държавен 
план-прием.

(10) Когато в класирането участват близнаци и само единият от тях е приет, 
другият (другите) се приема над държавния план-прием, при условие че е по-
ложил приемните изпити при условията и по реда на тази наредба и е получил 
оценка най-малко 3,00.

(11) Учениците, класирани с еднакви оценки на последното планово място за 
специалността, се приемат над утвърдения държавен план-прием.

(12) Ученици със специални образователни потребности и/или с хронични 
заболявания се приемат чрез приемни изпити при условията и по реда на тази 
наредба.

(13) Документацията от приемането на учениците се съхранява една учебна 
година в приемащото училище.

Чл. 11. (1) Учениците се записват в училището, в което са приети, с оригинала 
на документите по чл. 7 в срок 5 работни дни от деня на обявяването на утвър-
дения списък на приетите ученици в училището. На местата на незаписалите се 
ученици в срок се приемат следващите по успех.

(2) В срок от един ден след изтичане на срока за записване на приетите уче-
ници училищата обявяват незаетите места в училището. До попълването на сво-
бодните места се приемат кандидатите, следващи по успех в низходящ ред.

(3) При наличие на незаети места училищата имат право да организират при-
емни изпити по чл. 3, ал. 2 и 3 в периода от 25 август до 5 септември по гра-
фик, утвърден от директора на училището. Срокът за подаване на документите 
е най-малко 5 работни дни преди провеждането на изпита. За незаети се смятат 
местата, за които няма приети ученици, на приети, но незаписали се в срока уче-
ници, на записали се и след това изтеглили документите си ученици.

(4) Държавен прием не се извършва за паралелка или група, за която приетите 
кандидати са под норматива за минимален брой ученици или под утвърдените 
места за прием.

РАЗДЕЛ II
Класиране и приемане на ученици

Чл. 12. В I клас се приемат ученици по пиано, акордеон, струнни лъкови ин-
струменти, класическа китара, арфа, дървени духови и ударни инструменти, на-
родно пеене, народни инструменти и класически танц.

Чл. 13. В V клас се приемат ученици по:
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1.  специалностите пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, арфа, класи-

ческа китара, флейта, обой, кларнет, фагот, валдхорна, тромпет, цугтромбон, 
ударни инструменти, акордеон, гайда, кавал, гъдулка, тамбура и народно пе-
ене;

2. специалност класически танц;
3. специалност български танци;
4. специалност модерни танци;
5. специалност изобразително изкуство.
Чл. 14. В VIII клас се приемат ученици по специалности от Списъка на про-

фесиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за 
професионалното образование и обучение: 

1.  за професиите музикант-инструменталист, музикант-вокалист, акордьор и 
музикален оформител по специалностите пиано, цигулка, виола, виолонче-
ло, контрабас, арфа, класическа китара, флейта, обой, кларнет, фагот, вал-
дхорна, тромпет, цугтромбон, туба, саксофон, ударни инструменти, акор-
деон, класическо пеене, поп и джаз пеене, народно пеене, кавал, гайда, 
гъдулка, тамбура, акордиране и музикално оформление;

2.  за професия балетист и танцьор по специалностите класически танц, бъл-
гарски танци и модерни танци;

3.  за професия актьор, специалност драматичен театър и специалност куклен 
театър;

4.  за професия художник - изящни изкуства, по специалностите живопис, сте-
нопис, графика, скулптура, илюстрация и оформление на книгата и за про-
фесия художник - приложни изкуства, по специалностите художествена 
дърворезба, художествена керамика, художествена тъкан, художествена об-
работка на метали и иконопис;

5.  за професия дизайнер по специалностите аранжиране, детски играчки и 
сувенири, пространствен дизайн, промишлен дизайн, силикатен дизайн, 
моден дизайн, интериорен дизайн, театрален, кино- и телевизионен декор, 
театрална кукла, театрален грим и перуки, художествено осветление за теа-
тър, кино и телевизия, рекламна графика и сценичен костюм;

6. за професия графичен дизайнер, специалност графичен дизайн;
7. за професия компютърен график, специалност компютърна графика;
8. за професия полиграфист, специалност полиграфия;
9. за професия фотограф, специалност фотография;
10.  за. професия лютиер, специалност класически инструменти и специалност 

народни инструменти;
11. за професия библиотекар, специалност библиотекознание;
12. за професия компютърен аниматор, специалност компютърна анимация;
13. за професия каменоделец по специалността каменоделство.
Чл. 15. В IХ клас се приемат ученици:
1.  за професия музикант-вокалист по специалностите класическо пеене, на-

родно пеене, поп и джаз пеене;
2. за професия бижутер, специалност бижутерия;
3. за професия дърворезбар, специалност дърворезбарство;
4. за професия керамик, специалност керамика;
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5.  за професия каменоделец по специалностите каменоделство и декоративни 

скални облицовки;
Чл. 16. Приемните изпити за специалностите по музикално изкуство са:
1. за I клас - за всички специалности - изпит по солфеж;
2.  за V клас - за всички специалности (без арфа, контрабас, обой, кларнет, фа-

гот, медни духови и народни инструменти) - изпит по специалността и по 
солфеж; за арфа, контрабас, обой, кларнет, фагот, медни духови и народни 
инструменти - изпит по солфеж;

3.  за VIII клас - за всички специалности от професия музикант-инструмента-
лист - изпит по музикален инструмент и по солфеж;

4.  за VIII и IХ клас за специалностите от професия музикант-вокалист - изпит по 
специалността и изпит по солфеж.

Чл. 17. Приемните изпити за специалностите класически танц, български тан-
ци и модерни танци са два по специалността. На I изпит кандидатите се оценяват 
с «да» или «не»; до II изпит се допускат получилите оценка «да»; оценката от II 
изпит е средноаритметична от оценките, поставени от членовете на изпитната 
комисия.

Чл. 18. Кандидатите за професия актьор, специалност драматичен театър и 
специалност куклен театър полагат изпит по съответната специалност.

Чл. 19. (1) Кандидатите за професиите художник - изящни изкуства, художник 
- приложни изкуства, дизайнер, фотограф, полиграфист, компютърен аниматор, 
компютърен график, графичен дизайнер, лютиер, бижутер, дърворезбар, кера-
мик, каменоделец и библиотекар полагат изпити за съответната специалност съ-
гласно учебно-изпитните програми по чл. 5, ал. 1. 

(2) За професия художник - изящни изкуства учениците кандидатстват общо по 
специалностите живопис, графика, скулптура, стенопис, илюстрация и оформле-
ние на книгата, като разпределението им по съответната специалност се извърш-
ва след завършен IХ клас.

Чл. 20. (1) Класирането на кандидатите се извършва по специалности в низхо-
дящ ред на оценките, получени на приемните изпити. При класирането директо-
рът на училището определя конкретния брой места за прием по отделните спе-
циалности. Кандидатите се класират, както следва:

1.  за I клас - за всички специалности по музикално изкуство - въз основа на 
оценката от изпита по солфеж;

2.  за V клас за всички специалности (без арфа, контрабас, обой, кларнет, фагот, 
медни духови и народни инструменти) - въз основа на оценката по специ-
алността; когато кандидатите имат еднакви оценки по специалността, те се 
класират въз основа на оценката по солфеж; класирането на кандидатите 
за специалностите арфа, контрабас, обой, кларнет, фагот, медни духови и 
народни инструменти се извършва въз основа на оценката от изпита по 
солфеж;

3.  за VIII клас за професиите музикант-инструменталист, акордьор и музикален 
оформител - въз основа на оценката от изпита по специалността; когато кан-
дидатите имат еднакви оценки от изпита по специалността, те се класират 
въз основа на оценката по солфеж; в класирането участват само кандидати-
те, получили оценка най-малко среден 3,00 по специалността;

4.  за VIII и IХ клас за професия музикант-вокалист - въз основа на оценката от 
изпита по специалността; когато кандидатите имат еднаква оценка от из-
пита по специалността, те се класират въз основа на оценката по солфеж; в 
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класирането участват само кандидатите, получили оценка най-малко среден 
3,00;

5.  за специалностите класически танц, български танци и модерни танци - въз 
основа на оценката от II изпит по специалността; в класирането участват 
само кандидатите, получили оценка най-малко среден 3,00;

6.  за професия актьор - въз основа на оценката от изпита по специалността; в 
класирането участват само кандидатите, получили оценка най-малко среден 
3,00 по специалността;

7.  за професиите и специалностите по чл. 13, т. 5, чл. 14, т. 4 - 12 и по чл. 15, т. 
2 - 5 - въз основа на средноаритметичната оценка от изпитите с точност до 
0,01.

(2) Кандидатите по чл. 12, чл. 13, т. 1, чл. 14, т. 1, и чл. 15, т. 1, които са класира-
ни, но не са приети по специалността, по която са положили изпит, могат да бъдат 
насочвани от изпитната комисия за класиране и приемане по друга специалност, 
когато по нея не са класирани и приети съответният брой ученици по утвърде-
ния план-прием.

(3) Класирането на кандидатите по ал. 2 се извършва въз основа на оценката 
по солфеж.

РАЗДЕЛ III
Приемане на български граждани и на чужденци, обучавали се в чуж-

бина
Чл. 21. (1) Български граждани, обучавали се в чуждестранни или в български 

училища в чужбина, чужденци от българска народност или с разрешено посто-
янно пребиваване в страната и лица с предоставено убежище, статут на бежанец 
или хуманитарен статут се приемат при условията и по реда на тази наредба.

(2) При условията и по реда на тази наредба, без да заплащат обучението си, 
се приемат и ученици в задължителна училищна възраст - деца на граждани на 
държави - членки на Европейския съюз, на Европейското икономическо прос-
транство и Швейцария, упражняващи трудова дейност на територията на Репу-
блика България, когато пребивават заедно с родителите, съответно настойници-
те или попечителите си.

Чл. 22. (1) Чужди граждани могат да се приемат над утвърдения държавен 
план-прием след успешно полагане на приемен изпит срещу заплащане на обу-
чението си.

(2) Размерът на средствата, които чужденците заплащат за своето обучение, се 
определя от министъра на образованието и науката.

(3) Броят на учениците по ал. 1 е не повече от трима за всяка паралелка.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Изпитите в училищата по изкуствата се провеждат под контрола на минис-

търа на културата.
 § 2. Възражения от неприети кандидати или техни родители (настойници или 

попечители) поради допуснати технически грешки при провеждането на изпити-
те се приемат от директора на съответното училище в срок до 5 дни след обявя-
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ване на резултатите от класирането. Директорът разглежда възраженията и раз-
решава всички спорни въпроси в срок до 10 дни от подаването им, като писмено 
уведомява лицата, подали възражения, за решението си.

§ 2а. Приемането и записването на деца в подготвителна група преди постъп-
ването им в първи клас се извършва при условия и ред, определени от съответ-
ното училище.

§ 2б. Приемането на ученици чрез приравнителни изпити се извършва до по-
пълване на групите и паралелките съобразно изискванията на Наредба № Н-4 от 
2008 г. за определяне броя на учениците в паралелка, деленето на паралелките 
на групи и индивидуалното обучение в училищата по изкуствата и училищата по 
културата. Освободените места се обявяват със заповед на директора на съответ-
ното училище в срок до 15 юни.

§ 3. По желание на кандидатите съответното училище издава служебна бе-
лежка по образец, с която се удостоверяват резултатите от положените изпити 
(приложение № 2).

§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 26а, ал. 4 от Закона за народната 
просвета и чл. 15, ал. 1 от Закона за професионално образование и обучение и 
отменя Наредба № 2 от 2003 г. за приемане на ученици в средните училища по 
изкуствата (обн., ДВ, бр. 41 от 2003 г.; изм., бр. 75 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 28 от 
2004 г.) и Наредба № 3 от 2004 г. за приемане на ученици в начален и прогим-
назиален етап на образование в училищата по изкуствата (ДВ, бр. 28 от 2004 г.).

§ 5. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в «Държавен вест-
ник».
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Приложение № 1 към чл.7, ал.1, т.1

ДО 
ДИРЕКТОРА НА
......................................................

ЗАЯВЛЕНИЕ
за кандидати до VII клас

от......................................................................................................................................................
(трите имена на майката)

и от...................................................................................................................................................
(трите имена на бащата)

адрес:.........................................................................................., тел.: ..........................................

ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,

Молим синът (дъщеря) ни ......................................................................................................, 
роден(а) на................................................................., ЕГН ............................................, да бъде 
допуснат(а) до приемни изпити за постъпване в ............................. клас за специалност ......
......................................................................... по:
1. .............................................................................;
2. ..............................................................................

Прилагаме следните документи:
1. .............................................................................,
2. .............................................................................,
3. ..............................................................................

С уважение:
1. .........................................................
2. .........................................................
(подпис на родители/ настойници)

София, ................ 20 ......... г.
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ДО 
ДИРЕКТОРА НА
......................................................

ЗАЯВЛЕНИЕ
за кандидати след VII клас

от................................................................................................, ЕГН ...........................................,
(трите имена на кандидата)

адрес:..................................................................................тел.: ....................................................

ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,

Моля да бъда допуснат до приемни изпити за постъпване в ........................................... клас 
по професии и специалности, подредени по реда на желанията ми, както следва:

1. ............................................................................;
2. ............................................................................;
3. ............................................................................;
4. ............................................................................;
5. ............................................................................;
6. .............................................................................

Прилагаме следните документи:
1. ........................................................................... ;
2. ............................................................................;
3. .............................................................................

С уважение:
Подпис на кандидата: 

................................................................

Подпис на родители (попечители): 

................................................................

Гр. .................... 20 .......... г
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Приложение № 2 към § 3

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА
за резултатите от положени изпити в средните училища по изкуствата

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
(пълно наименование и местонахождение на училището)

издава настоящата служебна бележка на кандидата
.........................................................................................................................................................,

(трите имена на кандидата)

вх. № ........................................................................, ЕГН ...........................................................,
в уверение на това, че е положил следните изпити:
1. ..................................................................... оценка ............................. (...........................)
2. ..................................................................... оценка ............................. (...........................)
3. ..................................................................... оценка ............................. (...........................)

Директор: ...........................
(име и фамилия)

Дата:................... г.
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Приложение  към Заповед № РД09-677/09.10.2015 г.,

съгласно чл.3, ал.4 от Наредба № Н-5 от 2008 г.

График
на дейностите по приемане на ученици в училищата по изкуствата за 

учебната 2016-2017 г., съгласно Наредба № Н-5 от 2008 г.

№ Вид дейност Срок
За І клас:

1. Подаване на документи за кандидатстване – по 
график, определен от директора на училището.

не по-кратък от 5 работни дни 
в периода 28.03.– 15.04.2016 г.

2.
Провеждане на изпити за проверка на способно-
стите – по график, определен от директора на учи-
лището.

18 – 22 април

3. Обявяване на резултатите от изпитите.
непосредствено след при-
ключване на работата на из-
питната комисия

4. Обявяване на списъците с приетите ученици. в срок от 2 работни дни след 
приключване на изпитите

5. Записване на приетите ученици.
в срок от 5 работни дни от 
обявяване на утвърдения спи-
сък на приетите кандидати

6.
Обявяване на записалите се ученици и броя на 
незаетите места.

в срок от 1 работен ден след 
приключване на записването

7. Попълване на незаетите места и записване на при-
етите ученици.

по график, утвърден от ди-
ректора на училището, но не 
по-късно от 25.06.2016 г.

10. Утвърждаване на осъществения държавен 
план-прием до 30.06.2016 г.

За V, VІІІ и ІХ клас:

1. Подаване на документи за кандидатстване – по 
график, определен от директора на училището.

в срок не по-кратък от 5 работ-
ни дни в периода  от 30.05 до 
определената дата за провеж-
дане на изпитите от директора 
на училището.

2. Провеждане на изпити за проверка на способно-
стите.

13.06.- 24.06.2016 г., по график 
на училището.

3. Обявяване на резултатите от изпитите за проверка 
на способностите.

непосредствено след при-
ключване на работата на из-
питната комисия.

4. Обявяване на списъците с приетите ученици. до 28.06.2016 г.

5. Записване на приетите ученици по график на училището, но 
не по-късно от 07.07.2016 г. 

6. Обявяване на записалите се ученици и броя на 
незаетите места. до 11.07.2016 г.

11. Попълване на незаетите места и записване на уче-
ниците.

в срок до 15.07.2016 г. по гра-
фик на училището.

12. Утвърждаване на осъществения държавен 
план-прием до 20.07.2016 г.

Забележка:
Графикът за подаване на документи за всяко училище се определя със заповед 
на директора и се обявява не по-късно от една седмица преди определената на-
чална дата за подаване на документите в приемащото училище. 
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УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕРКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ПО  

МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО ПО ПРОФЕСИИТЕ  
МУЗИКАНТ-ИНСТРУМЕНТАЛИСТ, МУЗИКАНТ-ВОКАЛИСТ, АКТЬОР,  

АКОРДЬОР И МУЗИКАЛЕН ОФОРМИТЕЛ

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ
за специалностите пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, духови и удар-

ни инструменти, акордеон, класическа китара, арфа, тамбура, гъдулка, кавал, 
гайда, народно пеене , класическо пеене, поп и джаз пеене, акордиране, музи-

кално оформление, драматичен и куклен театър 

І. Приемане на ученици в начален и прогимназиален етап по музикално 
изкуство
Кандидатите полагат приемни изпити, както следва:

Подготвителна група с изучаване на пиано, цигулка/виола, виолончело, класи-
ческа китара, дървени духови инструменти/блокфлейта и ударни инструменти 
– практически изпит, който включва:

- изпяване на заучена песен по зададен начален тон;
- подражателно възпроизвеждане на кратки мелодични фрази с текст;
-  подражателно повторение със сричката „та” на метроритмично организира-

ни фрази.

Първи клас с изучаване на пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, класи-
ческа китара, арфа, акордеон, дървени духови инструменти, ударни инструмен-
ти, народно пеене и народни инструменти:

Изпит по солфеж, който включва:
- изпяване на песен от зададен тон;
-  подражателно възпроизвеждане на мелодични фрази и отделни гласове от 

хармонични интервали и акорди в мажор и минор;
-  подражателно повторение със сричката „та” на метроритмично организира-

ни фрази върху един тон;
- отгатване на единични тонове в до мажор.

Пети клас:
Изпит по специалността;
Изпит по солфеж.

Изисквания за изпита по специалността:
Пиано: един етюд измежду: Черни, оп. 849 или от други автори с подобна труд-
ност; Бах – полифонична пиеса; класическа сонатина І част; пиеса по избор.

Цигулка: една гама по избор с тризвучия и септакорди в две или три октави, 
един етюд от трудността на Мацас, оп. 36, І и ІІ тетрадка; Донт, оп.37; Кайзер, 
ІІІ тетрадка; Ел.Генева – ІІ, ІІІ, ІV, V позиции и тяхното свързване и др.; І или ІІ 
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и ІІІ част от концерт или концертино от трудността на Ридинг, оп. 21, 24, 25; Ко-
маровски ла мажор, ми минор, Хубер, Аколай – ла минор; Вивалди – ла минор, 
сол мажор и др.; една пиеса от трудността на тези в сборниците Малкият ци-
гулар ІІІ, ІV и ІVа свитък, Христоматия за ІІІ и ІV клас, Юношески албум; Юный 
скрипач – ІІ и ІІІ свитък, Барток – За децата и др.

Виола: гама фа или сол мажор в две октави, мажорно и минорно тризвучие; 
един етюд от трудността на Сит и Волфарт; една част от концертино – О.Ридинг 
оп.36, Ф.Кюхлер – оп.12 сол мажор или други от същата трудност; една пиеса 
по избор от трудността на Кабалевски – Галоп, Щрайхарт – Малък валс и др.

Кандидатите за специалността виола могат да се явят на изпит с цигулка, като 
изпълнят програмата за приемен изпит по цигулка.

Виолончело: една гама в две или три октави  - до,  сол, ре, с Т5 и D7; един етюд 
от Христоматия за 2, 3 и 4 клас за ДМШ или Дотцауер – 1-ва тетрадка; две пиеси 
по избор на кандидата от Христоматия за 2, 3 и 4 клас.

Контрабас и арфа: изпит само по солфеж

Флейта: гама по избор, един етюд и пиеса. 

Обой, кларинет, фагот, валдхорна, тромпет, цугтромбон – изпит само по 
солфеж

Ударни инструменти: кандидатите полагат изпит по ксилофон и малък бара-
бан: гама по избор; пиеса за ксилофон с акомпанимент на пиано от Д.Палиев, 
Моцарт, Л.Делиб и др.; два етюда за малък барабан – единият в неравноделен 
размер от Д.Палиев.

Акордеон: една гама в две октави в право движение с къси и дълги арпежи в 
основен вид; етюд по избор; една пиеса от български автор или в народен дух 
/може хоро в неравноделен размер/.

Класическа китара: една гама до два знака, един етюд от Карули, Каркаси и 
др.; две леки пиеси по избор на кандидата от Сор, Карули, Каркаси. Изисква-
нията по солфеж са същите като за специалността арфа.

Изисквания за изпита по солфеж за V клас за специалностите пиано, цигул-
ка, виола, виолончело, контрабас, духови инструменти, ударни инструмен-
ти, акордеон, класическа китара и арфа:

- изпяване и транспониране на заучена песен по зададен Т5, Т6, Т6/4;
- подражателно възпроизвеждане на едногласни фрази, хармонични интер-

вали и акорди – диатоника и хроматика;
- отгатване с тонови имена на единични тонове, фрази, хармонични интерва-

ли в до мажор и ла минор, натурален, хармоничен и мелодичен вид;
- транспониране на мелодична фраза с тонови имена в еднозначни тонално-

сти – мажор и минор;
- четене на ноти на басов ключ – само за специалността арфа.  
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Изисквания за изпита по специалностите народни инструменти и народно 
пеене за V клас:

Кавал, Гайда, Гъдулка, Тамбура: - изпит по солфеж.

Народно пеене: изпълнение на три песни в различни размери по избор на 
кандидата.

Изисквания за изпита по солфеж за V клас за специалностите по народни 
инструменти и народно пеене:

- изпяване и транспониране на песен по зададен тон;
- възпроизвеждане с глас на кратки мелодични фрази, интервали и тризву-

чия;
- подражателно възпроизвеждане на ритъм;
- отгатване на тонове в до мажор и четене на ноти на виолинов „сол” ключ.

ІІ. Приемни изпити за професия музикант-инструменталист, музикант-во-
калист,  актьор и акордьор, след VІІ клас: 
Кандидатите за професия музикант-инструменталист и за професия акордьор по-
лагат следните приемни изпити:

Изпит по специалността;
Изпит по солфеж.

Изисквания за изпита по специалността:

Пиано – два етюда по избор от Черни, оп. 299, ІІІ и ІV тетрадка и оп. 740 или 
Крамер. Тригласна инвенция или главна част от френска или английска сюита 
от Бах; І част от класическа соната от Хайдн, Моцарт или Бетховен (със средна 
трудност) и  пиеса по избор.

Цигулка – една гама по избор от сол, ла, си бемол, до и ре в три октави, в 
единични тонове, мажор, мелодичен и хармоничен минор; разложени квин-
такорд, секстакорд и квартсекстакорд, доминантов и умален септакорд, по-
строени върху основния тон на гамата. Един етюд по избор от трудността на 
Кройцер, Мацас І или ІІ тетрадка, Донт, оп.37, или Фиорило. Една пиеса или 
две части от соната (бавна и бърза) на Корели, Хендел, Хайдн, Моцарт, Данкла 
или друг автор; І или ІІ и ІІІ част от концерт измежду Нардини, Льоклер, Ща-
миц, Виоти № 20 и 23, Роде №№ 6, 7 и 8, Тартини – ре минор, Вивалди – сол 
минор, ми мажор, ла мажор, Бах – ла минор, Хайдн, Моцарт и други със същата 
трудност.

Виола – гами до, ре, ми бемол в три октави, с тризвучия и секстакорди; един 
етюд от Мацас І тетрадка или друг с подобна трудност; пиеса по избор от труд-
ността  на Ж.Ф.Рамо – Гавот, М.Регер – Романс, Фиоко – Алегро; една част кон-
цертино – О.Ридинг, оп. 25 сол мажор, Телеман – каонцерт ІІ част, или други от 
същата трудност. Кандидатите могат да се явят на изпит по виола, като изпъл-
нят програмата за приемен изпит по цигулка.

Виолончело – една гама в три октави, мажор и минор с Т5 и D7; един етюд от 
Дотцауер – І или ІІ тетрадка; Сонатина – І част от Бревал – до мажор, Ромберг 
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– си бемол мажор;  Голтерман – Концерт № 4 – І част или Нелк – Концертино; 
една пиеса от Христоматия за 5 – 7 клас на ДМШ от трудността на Бетовен – 
Контраданс или Чайковски – Неаполитански танц.

Контрабас – гама ре мажор в една октава или ми и сол мажор в две октави с 
Т5 и  D7; един етюд от трудността на Т.Тошев, Храбе, Раков, Гедике и др., една 
пиеса от Христоматия за контрабас, Сборник класически пиеси за контрабас 
(ред. Хоменко) и др. от същата трудност; предкласическа соната – бавна и бър-
за част или концертино.

Арфа – един етюд, предкласическа пиеса и една пиеса по избор на кандидата.

Класическа китара – една гама до 4 знака, мажор и минор (хармоничен и 
мелодичен), в две октави с тризвучия; един етюд от трудността на Каркаси, 
Карули, Сор, Джулиани, Прауер и др.; полифонична пиеса; две пиеси по избор 
на кандидата.

Духови инструменти – една от посочените гами: до мажор, ла минор, сол ма-
жор, ми минор, фа мажор, ре минор, ре мажор, си минор, си бемол мажор, сол 
минор, ла мажор, фа диез минор, до минор, с разложени акорди, доминантов 
и умален септакорд с обръщение; два етюда и една пиеса.

Саксофон – една от посочените гами до два знака: до мажор, ла минор, сол 
мажор, ми минор, фа мажор, ре минор, ре мажор, си минор, с разложени акор-
ди, доминантов и умален септакорд с обръщения; два етюда по избор от Л. 
Нихауз и една жанрова пиеса (джаз-стандарт, джаз и поп теми, евъргрийни).

Ударни инструменти – кандидатите полагат изпит по ксилофон, малък бара-
бан и тимпани. По ксилофон изпълняват: гама по избор; пиеса за ксилофон 
с акомпанимент на пиано; за малък барабан - два етюда с акомпанимент на 
пиано, единият в неравноделен размер от трудността на “Събуждане”,”Дайчо-
во”,”Лудо-младо”,”Триумф” от Д.Палиев; за два тимпана - един етюд по избор. 

Акордеон – гами до 2 знака, мажорни и минорни, в право движение, къси и 
дълги арпежи в основен; един етюд от школите за напреднали от Л.Панайотов 
- № 3, 4, 18, 21, 64; Хр.Радоев - № 91,95,101,104,105 и др. от същата трудност; 
двугласна фуга или инвенция от Бах или полифонична пиеса; една пиеса и 
едно хоро в неравноделен размер.

Гайда и кавал – една безмензурна мелодия; по една пиеса в размери 2/4, 5/8, 
7/8, 9/8; една народна песен, която да се пее и свири от различни тонове; въз-
произвеждане чрез инструмента на музикална фраза, зададена от комисията; 
разпознаване на различни размери.

Гъдулка - една безмензурна мелодия; по една пиеса в размери 2/4, 5/8, 7/8, 
9/8; една народна песен, която да се пее и свири от  различни тонове; въз-
произвеждане чрез инструмента на музикална фраза, зададена от комисията; 
разпознаване на различни размери.

Тамбура – по една пиеса в размери 2/4, 5/8, 7/8, 9/8 (едната по възможност 
“Дидината” из сб. “Пиеси за тамбура със съпровод на пиано” – Т. Прашанов); 
една народна песен, която да се свири и пее от кандидата от различни тонове; 
свирене на мажорни и минорни акорди; възпроизвеждане чрез инструмента 
на музикална фраза, зададена от комисията; разпознаване на различни раз-
мери.
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Акордиране и музикален оформител  – по програма, съответстваща на 
изискванията за изпит по специалността за професия музикант-инструмента-
лист.

Изисквания за изпита по солфеж:
А. Приемният изпит по солфеж за специалностите пиано, цигулка, виола, 
виолончело, контрабас, арфа, класическа китара, духови и ударни инстру-
менти, акордеон и акордиране се провежда в два варианта, определени от 
съответното училище:

•	 Първи вариант – устен изпит:

1. подражателно възпроизвеждане на мелодична фраза, хармонични интерва-
ли и акорди – диатоника и хроматика;

2. отгатване на единични тонове, фрази, хармонични интервали, главни триз-
вучия и обръщенията им в тоналности до два знака в мажор, натурален, 
хармоничен и мелодичен минор;

3. транспониране на мелодична фраза с тонови имена в тоналности до два 
знака;

4. солфежиране от пръв поглед на един солфеж в мажор или минор – диатони-
ка до два знака.

•	 Втори вариант – писмен и устен изпит:

ПИСМЕН:

1. едногласна диктовка в тоналности до два знака в мажор, натурален, хармо-
ничен и мелодичен минор по зададен тон “ла”;

2. единични хармонични интервали, главни тризвучия и обръщенията им в 
тоналности до два знака в натурален мажор и хармоничен минор.

УСТЕН: 

изпяване на солфеж от пръв поглед в тоналности до два знака в натурален 
мажор, натурален, хармоничен и мелодичен минор по зададен тон “ла”. 
Солфежът се определя чрез жребий по време на изпита.

Б. Приемният изпит по солфеж за специалностите гайда, кавал, гъдулка и 
тамбура включва:

1. транспониране на заучена народна песен от зададен тон;
2. отгатване на мажорни и минорни тризвучия;
3. подражателно възпроизвеждане на хармонични интервали и акорди;
4. възпроизвеждане на музикални фрази в различни размери и отгатване на 

размери 2/4, 5/8, 7/8, 9/8, 11/16;
5. отгатване на тонове в до мажор и ла минор;
6. солфежиране от пръв поглед на един музикален откъс в равноделен размер 

в тоналност до 1 знак и един откъс в неравноделен размер в до мажор и ла 
минор, определени чрез жребий.
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Кандидатите за професия музикант-вокалист полагат следните приемни 
изпити след VІІ и VІІІ клас:

1. Изпит по специалността;
2. Устен изпит по солфеж.

Изисквания за изпита по специалност народно пеене – за VІІІ и ІХ клас:
•	 разпяване с подготвена от кандидата бърза песен;
•	 възпроизвеждане чрез изпяване на музикална фраза, зададена от комиси-

ята;
•	 изпяване на три хороводни и една безмензурна песен с рецитация.

Забележка: Текстовете на песните се представят на изпитната комисия.

Изисквания за изпита по специалност класическо пеене – за VІІІ и ІХ клас:

Изпит по специалността: разпяване за проверка на гласовите данни, изпълне-
ние на един вокализ - Конконе, Абт, Лютген, на една песен или лека ария, рецита-
ция на басня или стихотворение;

Изисквания за изпита по специалност поп и джаз пеене – за VІІІ и ІХ клас:

Изпит по специалността: разпяване за проверка на гласовите данни, изпълне-
ние на три песни, от които една от български композитор: Могат да бъдат изпъл-
нени и арии от мюзикъл или песни със стилова насоченост „джаз”, рецитация на 
басня или стихотворение.

Изисквания за устен изпит по солфеж за VІІІ и ІХ  клас за специалност на-
родно пеене:

Изпит по специалността: транспониране на заучена народна песен от зададен 
тон; отгатване на мажорни и минорни тризвучия; подражателно възпроизвежда-
не на хармонични интервали и акорди; възпроизвеждане на музикални фрази в 
различни размери и отгатване на размери 2/4, 5/8, 7/8, 9/8, 11/16; отгатване на 
тонове в до мажор и ла минор; солфежиране от пръв поглед на един музикален 
откъс в равноделен размер в тоналност до 1 знак и един откъс в неравноделен 
размер в до мажор и ла минор, определени чрез жребий.

Изисквания за устен изпит по солфеж за VІІІ и ІХ клас за специалностите 
класическо пеене и поп и джаз пеене:

Изпит по специалността: изпяване и транспониране на песен от зададен Т5, Т6, 
Т6/4; подражателно възпроизвеждане на фрази, хармонични интервали и акор-
ди; отгатване на единични тонове, фрази, хармонични интервали, главни триз-
вучия и обръщенията им в тоналностите до мажор и ла минор; изпяване от пръв 
поглед на един солфеж в мажор или минор – диатоника в тоналности до 1 знак;

Забележка:
Кандидатите, които се явяват на приемни изпити за V, VІІІ и ІХ клас, задължително 
изпълняват материала по музикален инструмент и пеене наизуст, с изключение 
за кандидатите по специалност ударни инструменти, които могат да ползват но-
тен текст за мембранните инструменти. 
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В случаите когато е необходим корепетитор, той се осигурява от съответното учи-
лище. Използване на друг музикален съпровод не се допуска.

ІІІ. Приемни изпити за професия актьор, специалност драматичен театър 
и специалност куклен театър:
Проверка на артистичните, пластичните и музикални умения на кандидата:

- изпълнение на предварително подготвена басня, драматичен или комичен 
монолог;

- изпълнение на една предварително подготвена песен;
- изпълнение на поставена от комисията пластична задача.

Забележка: 
Кандидатите могат да ползват за съпровод корепетитор, осигурен от съответното 
училище, или звукозапис на СD избран от кандидата. Кандидатите се явяват в 
удобно игрално облекло. При нужда комисията поставя допълнителна сценична 
задача.
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УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА

ЗА ПРОВЕРКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ПО ТАНЦОВО ИЗКУСТВО 
В УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВА

І. ПРИЕМНИ ИЗПИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦ” ЗА ПОСТЪПВАНЕ 
В І КЛАС
А. Първи изпит:

- проверка на общите физически данни, съобразно специфичните изисква-
ния на танцовото изкуство (фигура, пропорции, тегло и други);

- проверка на физическите качества, съобразно специфичните изисквания в 
танца (шаг, гъвкавост, отскок, падьом, отвореност на краката).

Б. Втори изпит:
- проверка на танцувалните и артистичните качества, музикалността и рит-

мичността чрез изпълнение на импровизация по класическа музика, посо-
чена от комисията.

ІІ. ПРИЕМНИ ИЗПИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦ, БЪЛГАРСКИ 
ТАНЦИ И МОДЕРЕН ТАНЦ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В V КЛАС
А. Първи изпит: 

- проверка на общите физически данни, съобразно специфичните изисква-
ния на танцово изкуство (фигура, пропорции, тегло и други);

- проверка на физическите качества, съобразно специфичните изисквания в 
танца (шаг, гъвкавост, отскок, падьом, отвореност на краката).

Б. Втори изпит:
- оценяване на танцувалните и артистичните качества, музикалността и рит-

мичността чрез отмерване на тактове с различни размери и чрез изпълне-
ние на импровизация по съответния вид музика – класическа, фолклорна 
или модерна, посочена от комисията, съобразно специалността,;

- проверка на възприемчивостта чрез непосредствено възпроизвеждане на 
показани танцови движения и комбинации до 8 такта, съобразно специал-
ността.

ІІІ. ПРИЕМНИ ИЗПИТИ ЗА ПРОФЕСИЯ БАЛЕТИСТ И ПРОФЕСИЯ ТАНЦЬОР СЛЕД 
VІІ КЛАС
А. Приемни изпити за професия балетист, специалност класически танц: 
Първи изпит:

- проверка на общите физически данни, съобразно специфичните изисква-
ния на танцовото изкуство (фигура, пропорции, тегло, шаг, гъвкавост, па-
дьом, отвореност на краката, отскок).

Втори изпит: 
- проверка на артистичните и танцувални качества, ритмичност, техника, 

умение и подготовка на кандидатите чрез класически екзерсис, проведен от 
учител по време на изпита, включващ станка, среда, алегро, а за момичетата 
и палци, базирани върху материал от учебната програма за VІІ клас - 3-та 
професионална балетна година, утвърдена от министъра на културата.
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Б. Приемни изпити за професия танцьор, специалност български танци:
Първи изпит: 

- проверка на общите физически данни, съобразно специфичните изисква-
ния на танцовото изкуство (фигура, пропорции, тегло, шаг, гъвкавост, па-
дьом, отвореност на краката, отскок). 

Втори изпит: 
- изпълнение на основни характерни танцови движения от различните етног-

рафски области или кратки комбинации по избор на кандидата; 
- проверка на музикалността и ритмичността чрез отмерване на тактове в 

различни размери 2/4,5/8, 7/8, 8/8,9/8,11/16,12/16,13/16,15/16; 
- проверка на възприемчивостта чрез непосредствено възпроизвеждане на 

показани танцови движения и комбинации до 8 такта; 
- демонстриране на популярни български хора – „Дунавско хоро”, „Еленино 

хоро”, „Самоковско хоро”, „Пайдушко хоро”, „Дайчово хоро”, „Ганкино хоро”, 
„Арап”, както и надиграване на ръченица. 

В. Приемни изпити за професия танцьор, специалност модерен танц: 
Първи изпит:

- проверка на общите физически данни, съобразно специфичните изисква-
ния на танцовото изкуство (фигура, пропорции, тегло, шаг, гъвкавост,  па-
дьом, отвореност на краката, отскок); 

Втори изпит: 
- изпълнение на зададени задачи от комисията, самостоятелно и по групи, за 

проверка на двигателните, танцувалните и артистичните способности, ори-
гиналност и ритмичност: 

- повтаряне на ритмическо упражнение, зададено от изпитващия;
- ход в пространството по зададени от корепетитора ритъм и темпо;
- проверка на възприемчивостта чрез непосредствено възпроизвеждане на 

показани танцови движения и комбинации до 8 такта:
- кратка комбинация на земя; 
- кратка комбинация със скокове;
- кратка комбинация с елементи от Адажио и въртения; 
- кратка танцова импровизация по зададена от комисията музика.

Забележка: 
Всички приемни и приравнителни изпити за професиите балетист, специалност 
класически танц и професия танцьор, специалност български танци и специал-
ност модерен танц, се провеждат с корепетитор и музикални записи, осигурени 
от съответното училище. Използване на друг музикален съпровод не се допуска. 
Кандидатите се явяват с игрално облекло, определено от съответното училище. 
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УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА 

ЗА ПРОВЕРКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ В V КЛАС ЗА СПЕЦИАЛНОСТ 
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И В VIII КЛАС ЗА ПРОФЕСИИТЕ ХУДОЖНИК – 

ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА, ХУДОЖНИК – ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА, ДИЗАЙНЕР, ФО-
ТОГРАФ, ПОЛИГРАФИСТ, БИБЛИОТЕКАР, КОМПЮТЪРЕН АНИМАТОР, КОМПЮ-
ТЪРЕН ГРАФИК, ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР, ЛЮТИЕР И В IX КЛАС ПО ПРОФЕСИЯТА 

КАМЕНОДЕЛЕЦ В УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА

1.Рисуване на група 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 канди-
дати за VIII клас за професиите художник – изящни изкуства, художник - прилож-
ни изкуства, дизайнер, фотограф, компютърен аниматор, компютърен график, 
графичен дизайнер, лютиер и за IX клас за професия каменоделец.

2. Рисуване на натюрморт от група от три предмета с две драперии. 
Изпълнение с цветен материал по избор на кандидата. Размер на рисувателния 
лист - 35/50 см. Продължителност – 6 учебни часа. Провежда се за кандидати за 
VIII клас по професиите художник – изящни изкуства и дизайнер в НУИ “В. Стоя-
нов” – Русе, НУИ „Добри Христов” – Варна, НУИ “Панайот Пипков” – Плевен и НГ-
СЕИ – Пловдив.

3. Фигурална композиция по зададена тема: 
а.)  за кандидати за V клас: Комисия, определена със заповед на директора на 

съответното училище, поставя темите в запечатани пликове, от които се тегли 
една в деня на изпита. Изпълнение с цветен материал по избор на кандидата. 
Размер на рисувателния лист – Блок № 4 - 28/22 см. Продължителност – 4 учеб-
ни часа. Провежда се за  специалност изобразително изкуство в училищата, в 
които има прием от V клас.

б.)  за кандидати за VIII клас: Комисия, определена със заповед на директора на 
съответното училище, поставя темите в запечатани пликове, от които се теглят 
две в деня на изпита. Кандидатът работи по една тема по избор. Изпълнение с 
черен или цветен материал по избор на кандидата или с глина – пластика или 
релеф. Размер на рисувателния лист - 35/50 см, размер на пластиката до 30 см, 
размер на плочката – до 30 см. Продължителност – 5 учебни часа. Провежда се 
за професия художник – изящни изкуства в НУИИ ”Илия Петров” - София.

4. Музика. Провежда се за професия лютиер. Изпитът се състои в проверка на 
музикалния слух, която включва:

- изпяване на  малък музикален откъс от песен по избор на кандидата;
- възпроизвеждане на малки мелодични построения и кратки музикални фра-

зи, зададени от комисията;
- възпроизвеждане на метро-ритмични фигури, зададени от комисията. 

5. Български език и литература. Провежда се за професия полиграфист в 
НПГПФ – София и за професия библиотекар в НПГПФ - София и включва проверка 
на уменията за редактиране на непознат текст. Продължителност - 4 астрономи-
чески часа.  
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Забележка:

Всички изпитни теми  и задачи, както и критериите за оценяване на кандида-
тите се определят от комисии, определени със заповед на директора на съответ-
ното училище. Директорът на съответното училище определя със заповед дати-
те и конкретните процедури за провеждане на всеки изпит. Приемни изпити се 
провеждат само по професии и специалности, по които има утвърден държавен 
план-прием за съответното училище.

Всички приемни изпити са анонимни, с изключение на изпита по музика.
Листовете и глината се осигуряват от съответното училище.
Един учебен час е с продължителност 45 мин.
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НАРЕДБА № Н-4 ОТ 20.05.2008 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ БРОЯ НА  

УЧЕНИЦИТЕ В ПАРАЛЕЛКА, ДЕЛЕНИЕТО НА ПАРАЛЕЛКИТЕ НА 
ГРУПИ И ИНДИВИДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩАТА ПО  

ИЗКУСТВАТА И УЧИЛИЩАТА ПО КУЛТУРАТА
Издадена от министъра на културата, обн., ДВ, бр. 50 от 2008 г., от 2010 г., 

бр. 77 от 2012 г., изм. и доп., бр.28 от 2014 г.

РАЗДЕЛ I
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът в училищата по изкуствата 
и училищата по културата за определяне на:

1. броя на учениците в паралелка, полуинтернатна група и общежитие;
2. делението на паралелките на групи;
3. индивидуалното обучение.
Чл. 2. Броят на паралелките в училищата, на учениците в тях, деленето на па-

ралелките на групи, броят на учениците в полуинтернатна група и общежитие се 
определят от директора на съответното училище.

РАЗДЕЛ II
Условия за определяне на брой паралелки и брой на ученици  

в паралелка
Чл. 3. (1) Броят на паралелките в училищата се определя в началото на учеб-

ната година или в първия от класовете при приема, като броят на учениците се 
разделя на норматива за максимален брой ученици в паралелка.

(2) При определяне броя на паралелките по реда на ал. 1 нормативът за мак-
симален брой ученици в паралелка може да бъде завишен, но с не повече от 6 
ученици.

Чл. 4. (1) Нормативът за минимален и максимален брой ученици в паралелка 
за:

1.  подготвителна група, преди постъпване в първи клас, е минимален 12 и 
максимален 16 ученици;

2.  I - IV клас - минимален 16 и максимален 22 ученици;
3.  V - ХII клас - минимален 18 и максимален 24 ученици.
(2) Броят на учениците в паралелка може да бъде определен и над норматива 

за максимален брой, но с не повече от 6 ученици.
(3) При утвърждаване на държавния план-прием броят на учениците в пара-

лелка може да бъде определен над норматива за максимален брой съгласно ал. 2 
само при изготвянето на заявка за приема по реда на чл. 4 от Наредба № 1 от 2003 
г. за определяне на условията и реда за утвърждаване на държавния план-прием 
в училищата по изкуствата (ДВ, бр. 27 от 2003 г.).

Чл. 5. При недостатъчен брой ученици за образуване на паралелки в първия 
от класовете на приема при условията на чл. 3, ал. 1 паралелките се формират, 
както следва:

1.  една паралелка - при минимален брой ученици, равен на норматива за ми-
нимален брой ученици;

2. две паралелки - при минимален брой 16 ученици във всяка от тях;
3.  трета и следваща паралелка - когато броят на учениците, разделен на нор-
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матива за максимален брой, е с остатък 15 ученици, след което учениците се 
разпределят равномерно в паралелките от съответния клас.

Чл. 6. (1) Изключения от минималния брой ученици се допускат с разреше-
ние на министъра на културата по мотивирано предложение на директора, ако 
са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън 
определените по единни разходни стандарти за съответната дейност.

(2) В случаите по ал. 1 броят на учениците в паралелка не може да бъде по-ма-
лък от 10.

(3) Искането по ал. 1 се представя в срок до три работни дни след приключване 
на приемните изпити за съответната учебна година.

Чл. 7. (1) Когато във втория и следващите класове при ученици от дневна фор-
ма на обучение броят на учениците в паралелка се намали под 16, паралелките 
могат да се формират, както следва:

1.  при паралелки с еднакви специалности/ професии учениците се разпреде-
лят между останалите паралелки по специалността/професията в училище-
то;

2.  паралелките с две и повече различни специалности/ професии от едно учи-
лище се сливат;

3.  паралелката се запазва със съществуващия брой ученици, ако е единствена 
по тази специалност в страната и учениците не са навършили 16-годишна 
възраст;

4.  учениците преминават на самостоятелна форма на обучение, ако са навър-
шили 16-годишна възраст.

(2) Когато няма възможност за промяна по ал. 1, учениците се прехвърлят в 
друго училище по същата специалност/ професия.

(3) В последния клас на училищата по изкуствата и по културата паралелките 
могат да съществуват при минимален брой 13 ученици.

РАЗДЕЛ III
Деление на паралелките на групи

Чл. 8. Паралелките в училищата по изкуства и училищата по култура могат да 
се делят на следните групи:

1. по чужди езици:
а)  в I - IV клас, когато паралелката е с най-малко 21 ученици, които изучават 

един и същ език, а когато учениците изучават различни чужди езици, група 
се формира с най-малко 10 ученици, ако съответният език не се изучава в 
други паралелки от същия клас;

б)  в останалите класове с паралелки най-малко 25 ученици, група се формира, 
когато се изучават един и същ първи или втори чужд език, а при паралел-
ки, в които учениците изучават различни чужди езици, група се образува 
с най-малко 10 ученици, ако този език не се изучава в други паралелки от 
същия клас;

в)  когато учениците изучават различни езици, група се образува с най-малко 
10 ученици в паралелка или от други паралелки от същия клас;

г)  по италиански език за професия „музикант-вокалист“ група се образува с 
най-малко 6 ученици;

2. по информатика и информационни технологии се формират две групи с 
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най-малко 8 ученици.

Чл. 9. Паралелките, формирани от различни профили или специалности/
професии, се делят на групи при провеждане на обучението по профилиращите 
предмети и по учебните предмети по професионална подготовка, различни за 
съответните специалности/професии.

Чл. 10. (1) При обучение по професиите „музикант-инструменталист“, „музи-
кант-вокалист“, „акордьор“ и „музикален оформител“ паралелките могат да се де-
лят на следните групи:

1.  по солфеж, елементарна теория на музиката, хармония и по музикално-тео-
ретична подготовка се формира група от 8 до 12 ученици, като паралелката 
може да се дели на две групи, когато броят на учениците в паралелка е от 
16 до 24, или на три групи, когато броят на учениците в паралелка е 25 или 
по-голям;

2.  по камерна музика, ансамблово свирене и вокални ансамбли се формира 
група съобразно броя на учениците в съответния състав;

3.  по четене на хорови партитури, корепетиторска практика и дирижиране от 
клавир се формират групи от 3 до 6 ученици;

4.  по оркестрови трудности се формират групи по една и съща специалност 
от 9 до 12 ученици, а когато броят на учениците от випуска по една и съща 
специалност е по-малък - съобразно броя на учениците;

5.  по актьорско майсторство, сценична реч, пластика, исторически и модер-
ни танци за професия „музикант-вокалист“ се формира една обща група с 
най-малко 6 ученици;

6.  по теория и по методика на специалността се формира сборна група от ви-
пуск по професионални направления, професии и специалности.

(2) Индивидуално обучение се провежда по музикален инструмент, клавирен 
съпровод, класическо пеене, поп и джаз пеене и народно пеене за професиите 
„музикант-инструменталист“, „музикант-вокалист“, „лютиер“ и „балетист“.

Чл.11 (1) При обучението по професиите „Балетист“ и „Танцьор паралелките 
могат да се делят на групи, когато в тях се обучават ученици по една и съща спе-
циалност, както следва:

1.  За учениците за специалност „Класически танц“, професия „Балетист“ пара-
лелките могат да се делят на две групи по учебните предмети „Класически 
танц“, „Репертоар“ и „Учебна практика“, като групите са съставени от моми-
чета и от момчета; когато групата е само от момчета или само от момичета 
с 16 и повече ученици, тя също може да се дели на две групи в зависимост 
от наличния брой момичета или момчета в нея.

2.  За учениците за специалност „Български танци“, професия „Танцьор“ пара-
лелките могат да се делят на две групи по учебните предмети „Български 
танци“, „Репертоар“ и „Учебна практика“, като групите са съставени от мо-
мичета и от момчета; когато групата е само от момчета или само от моми-
чета с 16 и повече ученици, тя също може да се дели на две  групи в зависи-
мост от наличния брой момичета или момчета в нея.

3.  За учениците за специалност „Модерен танц“, професия „Танцьор“ паралел-
ките могат да се делят на две групи по учебните предмети „Модерен танц“, 
„Репертоар“ и „Учебна практика“, като групите са съставени от момичета и 
от момчета; когато групата е само от момчета или само от момичета с 16 и 
повече ученици, тя също може да се дели на две групи в зависимост от на-
личния брой момичета или момчета в нея.
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(2) При обучението по професиите „Балетист“ и „Танцьор“ група по съответ-

ната специалност може да се формира с най-малко 6 ученици за момичета и 3 за 
момчета, когато е единствена. Когато учениците са по-малко, може да се форми-
ра сборна група с ученици от друг випуск или от момчета и момичета.

(3) При обучение по учебните предмети по ал.1 т.1, т.2 и т.3 паралелките не 
могат да се делят на повече от три групи.

Чл. 12. (1) За професиите „актьор“ и „лютиер“ група по съответната специал-
ност се формира с най-малко 6 ученици.

(2) Обучението по учебните предмети за учениците по ал. 1 за задължител-
но-избираема/професионална подготовка се провежда в една обща група с ми-
нимум 6 ученици.

Чл. 13. (1) При обучение по професиите „художник - изящни изкуства, худож-
ник - приложни изкуства“ и „дизайнер“, както и по специалност „изобразително 
изкуство“ група по съответната специалност се формира с най-малко 8 ученици.

(2) За професиите по ал. 1 паралелката може да се дели на две групи, когато в 
нея има 16 и повече ученици от една и съща специалност или когато учениците 
изучават с еднакъв хорариум учебните предмети: рисуване, изобразително изку-
ство, театрален, кино- и телевизионен декор, бутафория, живопис, скулптура, гра-
фика, стенопис, иконопис, илюстрация и оформление на книгата, театрална кукла, 
конструиране на кукла, театрален грим и перуки, рекламна графика, компютърна 
графика, компютърно проектиране, художествено осветление за театър, кино и 
телевизия, осветителна техника, електротехника, озвучителна техника, фризьор-
ство, аксесоари, аранжиране, художествена дърворезба, художествена керамика, 
художествена тъкан, художествена обработка на метали, детски играчки, инте-
риорен дизайн, вътрешна архитектура, художествено проектиране и декорация, 
силикатен дизайн, керамични техники и технологии, пространствен дизайн, про-
мишлен дизайн, приложна графика, предпечатна подготовка, специално черта-
не, интериорен текстилен дизайн, моден дизайн, конструиране на облеклото, 
текстилни техники, проектиране и моделиране на обемни текстилни форми, ме-
тодика на проектирането, материалознание, бижутерия, техника и технологии в 
металопластиката, технология, силикатни техники и технологии, сценичен кос-
тюм, конструиране, производствена и учебна практика.

Чл. 14. (1) При обучението по професиите „полиграфист“, „библиотекар“, „фо-
тограф“, „графичен дизайнер“, „компютърен график“ и „компютърен аниматор“ 
група по съответната специалност се формира с най-малко 8 ученици.

(2) За професиите по ал. 1 паралелката може да се дели на две групи, когато 
в нея има 16 и повече ученици от една и съща специалност или когато учени-
ците изучават с еднакъв хорариум учебните предмети: технология на полигра-
фическите процеси, графично и техническо чертане, графичен дизайн, шрифт, 
рисуване, изобразително изкуство, компютърна графика, компютърна анимация, 
уеб дизайн, предпечатна подготовка, фотография и видеотехника, илюстрация 
и оформление на полиграфическите издания, кино, мултимедийни технологии, 
комбинаторика и цветознание, производствена практика, учебно-производстве-
на практика.

(3) По предмет „учебна практика“ за професиите по ал. 1 група се формира с 
най-малко 8 ученици по съответната специалност.

Чл. 15. (1) При обучението за професия „каменоделец“ група се формира с 
най-малко 8 ученици.

(2) За професията по ал. 1 паралелката може да се дели на две групи от 8 до 
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12 ученици, когато в нея се обучават ученици по една и съща специалност по 
учебните предмети: „рисуване“ и „моделиране“, а по предмет „учебна практика“ 
се дели на три групи с най-малко 6 ученици.

Чл. 16. В Националната гимназия за древни езици и култури «Константин-Ки-
рил Философ» паралелките могат да се делят на групи от 9 до 12 ученици по ла-
тински, старобългарски, старогръцки, чужди езици и при профилирано обучение 
в ХI и ХII клас.

Чл. 17. (1) В Националния учебен комплекс по култура паралелките в училище-
то могат да се делят на две групи, както следва:

1. група по чужди езици от V до ХII клас и по изкуства от I до VII клас;
2.  група по физическо възпитание и спорт в I и II клас, когато помещенията за 

спорт са маломерни и броят на децата в паралелка е по-голям от 25.
(2) В детската градина на Националния учебен комплекс по култура броят на 

децата в група е от 18 до 22.
Чл. 18. В задочна форма на обучение броят на учениците в паралелка и в гру-

па по съответните специалности се определя от директора на училището.
Чл. 19. Свободноизбираема подготовка се организира по учебни предмети, 

утвърдени от педагогическия съвет на училището, съобразно възможностите на 
училището и желанието на учениците.

Чл. 20. (1) Група по свободноизбираема подготовка се формира при записани 
най-малко 13 ученици.

(2) По учебни предмети от задължителноизбираемата профилирана или про-
фесионална подготовка група може да се формира и с по-малък брой ученици, 
според възможностите на училището и съобразно определения минимум за фор-
миране на групи по съответния предмет, но с не по-малко от 6 ученици в група.

(3) По учебните предмети „камерна музика“, „ансамблово свирене“ и „вокални 
ансамбли“ броят на учениците в група е според вида на състава.

(4) Свободноизбираема подготовка по часове за индивидуално обучение може 
да се провежда по музикален инструмент или пеене след решение на педагоги-
ческия съвет в рамките на определените средства на училището за съответната 
учебна година.

РАЗДЕЛ IV
Условия за определяне на броя на учениците в общежития  

и полуинтернатни групи
Чл. 21. (1) Броят на групите в общежитията се образува в началото на учебната 

година, като броят на учениците се разделя на норматива за максимален брой - 
24 ученици. Нова група се образува при остатък от 18 и повече ученици.

(2) Когато групата е единствена в населеното място, броят на учениците може 
да е под минималния брой от 18, но не по-малко от 15.

Чл. 22. (1) Броят на групите за целодневна организация на учебния ден (полу-
интернатни групи) се определя в началото на учебната година за ученици от I до 
IV клас, като се раздели броят на учениците на норматива за максимален брой, 
съгласно чл. 4 и се формират самостоятелни или сборни групи.

(2) Учениците, формиращи групите в общежитията, не се включват в полуин-
тернатните групи на училищата.
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ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. Сведението за организацията на дейността в училището за учебната годи-
на (списък-образец № 1) съгласно чл. 68 от Наредба № 4 от 2003 г. за документите 
за системата на народната просвета (обн., ДВ, бр. 41 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 
2003 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2003 г.; бр. 47 от 2004 г., бр. 55 от 2005 г., бр. 47 от 
2006 г., бр. 51 и 74 от 2007 г., бр. 7 и 27 от 2008 г.) се променя по време на учебните 
занятия, като групите или паралелките се разформират, когато броят на децата и/
или учениците се намали под норматива за минимален брой във:

1. групите в детска градина;
2. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.); 
3. полуинтернатните групи в училищата;
4. групите за свободноизбираема подготовка в училищата.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 90, ал. 2 от Правилника за прилагане 

на Закона за народната просвета и отменя Наредба № 9 от 2000 г. за определяне 
на броя на учениците в паралелките и групите на средните училища по изкуства-
та и по културата (обн., ДВ, бр. 65 от 2000 г.; изм., бр. 77 от 2002 г., бр. 65 от 2004 
г., бр. 83 от 2006 г. и бр. 43 от 2007 г.).
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НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА  

ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ

РАЗДЕЛ I
Общи положения

Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на закри-
ла на деца с изявени дарби.

Чл. 2. Закрилата на децата с изявени дарби е система от мерки за гарантиране 
развитието на дарбите на децата, която им осигурява финансово подпомагане и 
възможности за изява.

Чл. 3. Право на закрила по наредбата има всяко дете с изявени дарби в облас-
тта на науката, изкуството или спорта.

Чл. 4. Закрилата по наредбата се предоставя с цел:
1. насърчаване на творческите заложби и потребности на децата;
2.  осигуряване на възможности и условия за постъпване в спортни училища и 

в училища по изкуствата;
3.  финансово подпомагане и стимулиране чрез стипендии и специализирани 

образователни програми.
Чл. 5. Закрилата по наредбата се осъществява от:
1.  (доп. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 1.08.2016 г.) министъра на културата, 

министъра на образованието и науката и министъра на младежта и спорта;
2. кметовете на общини;
3.  председателя на Държавната агенция за закрила на детето и администраци-

ята, която го подпомага при осъществяване на неговите правомощия;
4.  дирекциите "Социално подпомагане" на Агенцията за социално подпомага-

не.
Чл. 6. Председателят на Държавната агенция за закрила на детето създава и 

поддържа информационна система за децата, които се нуждаят от закрила.
Чл. 7. Дирекциите "Социално подпомагане" на Агенцията за социално подпо-

магане осъществяват дейност по проучване на индивидуалните възможности и 
интереси на децата с изявени дарби и насочването им към подходящи учебни 
заведения, както и насочването им към подходящи форми за ангажиране на сво-
бодното им време.

РАЗДЕЛ II
Мерки за закрила на деца с изявени дарби

Чл. 8. Мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца 
с изявени дарби са:

1. подпомагане за обучение в курсове по изкуства, наука и спорт;
2. подпомагане за участие в пленери, обучителни и тренировъчни лагери;
3.  подпомагане за участие в национални и международни конкурси, олимпи-

ади и състезания.
Чл. 9. Мерките за осигуряване на възможности и условия за постъпване в 

спортни училища и в училища по изкуствата са:
1.  проучване на индивидуалните възможности и интереси на децата с изяве-

ни дарби и насочването им към подходящи учебни заведения и към подхо-
дящи форми за ангажиране на свободното им време;

2.  подпомагане за участие в подготвителни курсове и/или индивидуална под-
готовка;
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3.  освобождаване от заплащане на такса за участие в приемни изпити в спорт-

ни училища и в училища по изкуствата.
Чл. 10. Стипендии за стимулиране на деца с изявени дарби се отпускат на уче-

ници от VІІІ до XІІ клас, класирани до навършване на 18-годишна възраст на на-
ционален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в 
програмата по чл. 11.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр.28 от 2016 г. , в сила от 1.08.2016 г.) Министърът на кул-
турата след съгласуване с министъра на образованието и науката и с министъра 
на младежта и спорта всяка година до 31 януари внася в Министерския съвет 
Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общин-
ски училища за текущата календарна година. Програмата включва националните 
и международните конкурси, олимпиади и състезания, за които се прилагат мер-
ки за закрила по наредбата чрез еднократно финансово подпомагане и стипен-
дии, обособени в следните раздели:

1.  раздел І – мерки за закрила на деца с изявени дарби, предложени от минис-
търа на културата;

2.  раздел ІІ – мерки за закрила на деца с изявени дарби, предложени от минис-
търа на образованието и науката;

3. (отм. – ДВ, бр. 28 от 2016 г. , в сила от 1.08.2016 г.);
4.  раздел ІV – мерки за закрила на деца с изявени дарби, предложени от минис-

търа на младежта и спорта.
(2) Министерският съвет приема с постановление програмата по ал. 1. Про-

грамата може да се актуализира чрез вътрешно преразпределение на мерки и 
средства след 31 октомври на съответната година въз основа на постъпило пред-
ложение от министрите по ал. 1.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г. , в сила от 1.08.2016 г.) Министерството на кул-
турата координирано с Министерството на образованието и науката, Министер-
ството на младежта и спорта и Националното сдружение на общините в Републи-
ка България ежегодно в сроковете за изготвяне на проекта на държавен бюджет 
за следващата година представя в Министерството на финансите обобщено 
предложение за финансиране на програмата по ал. 1.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г. , в сила от 1.08.2016 г.) Предвидените с програ-
мата средства за изпълнение на мерките за закрила на деца с изявени дарби от 
държавни и общински училища се предоставят по бюджетите на Министерство-
то на културата, Министерството на образованието и науката, Министерството 
на младежта и спорта и на общините с постановление на Министерския съвет по 
предложение на:

1.  министъра на културата – за мерките по раздел І, съгласно ал. 1, т. 1;
2.  министъра на образованието и науката – за мерките по раздел ІІ, съгласно 

ал. 1, т. 2;
3. (отм. – ДВ, бр. 28 от 2016 г. , в сила от 1.08.2016 г.);
4.  министъра на младежта и спорта – за мерките по раздел ІV, съгласно ал. 1, 

т. 4.
(5) Кметовете на общини подават мотивирано искане до съответния минис-

тър по ал. 4 с приложена справка съгласно приложение № 1. Справката се подава 
в срок от 15 дни след края на всяко тримесечие. За последното тримесечие на 
годината справките се подават до 15 януари на следващата година.

Чл. 12. (1) Кметовете на общини правят предложение до дирекциите "Социал-
но подпомагане" на Агенцията за социално подпомагане за включване в общин-
ската програма по чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила 
на детето на мерки за осигуряване на възможности и условия за постъпване в 
спортни училища и в училища по изкуствата и на мерки за насърчаване на твор-
ческите заложби и потребности на деца с изявени дарби.
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(2) Общинската програма по ал. 1 се приема с решение на общинския съвет и 

включва мерките от програмата по чл. 11, ал. 1 и мерки, предложени от училища 
и други юридически лица, осъществяващи дейности на територията на община-
та. Програмата задължително се публикува на интернет страницата на съответ-
ната община.

(3) Програмата по ал. 2 се приема до месец април на текущата година.
(4) Мерките за закрила на деца с изявени дарби, приети с общинската програ-

ма по ал. 1, извън мерките по програмата по чл. 11, ал. 1, се финансират от собст-
вени приходи на общините по ред, определен от общинския съвет.

РАЗДЕЛ III
Условия и ред за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби

Чл. 13. (1) Закрилата на деца с изявени дарби се предоставя по искане на:
1. детето;
2. родител, настойник/попечител или лице, полагащо грижи за детето.
(2) Искането се попълва по образец съгласно приложение № 2 и задължително 

се мотивира.
(3) Закрилата на деца с изявени дарби със специални образователни потреб-

ности и/или с хронични заболявания се предоставя при условията и по реда на 
този раздел.

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 1.08.2016 г.) Мерките по чл. 8 се 
изпълняват от министъра на културата, министъра на образованието и науката, 
министъра на младежта и спорта или от кмета на съответната община чрез пре-
доставяне на еднократно финансово подпомагане в размер до 195 лв. на ученик 
от държавно или общинско училище, който е класиран за съответната календар-
на година по мярка от програмата по чл. 11, ал. 1:

1.  индивидуално на първо, второ или трето място на национален или меж-
дународен конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството и 
науката;

2.  индивидуално на първо, второ или трето място на олимпийски игри, светов-
но първенство, европейско първенство, балканско първенство, на първо 
място на финали на държавно индивидуално първенство или ученически 
игри;

3.  спечелил индивидуална награда в колективните спортове на олимпийски 
игри, световно първенство, европейско първенство или балканско първен-
ство;

4.  спечелил индивидуална награда в колективните спортове от отбор, класи-
ран на първо място на финали на държавно първенство или на финали на 
ученически игри.

(2) Резултатът от класирането в областта на спорта се удостоверява с протокол 
от състезание, предоставен от съответната българска спортна федерация.

(3) Финансово подпомагане по ал. 1 се отпуска само за мерки, включени в про-
грамата по чл. 11, ал. 1. 

(4) Финансово подпомагане за мярка по чл. 8, избрана от детето, се отпуска 
еднократно за всяка календарна година.

Чл. 14а. (1) За осъществяване на мерките по чл. 8 се подава искането по обра-
зец съгласно приложение № 2:

1.  за ученик от държавно училище към Министерството на културата – до ми-
нистъра на културата;

2.  за ученик от държавно училище към Министерството на образованието и 
науката – до министъра на образованието и науката;
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3. (отм. – ДВ, бр. 28 от 2016 г. , в сила от 1.08.2016 г.);
4.  за ученик от държавно училище към Министерството на младежта и спорта 

– до министъра на младежта и спорта;
5.  за ученик от общинско училище – до кмета на съответната община, на тери-

торията на която е училището.
(2) Към искането по ал. 1 се прилагат:
1. копие от удостоверението за раждане или лична карта на детето;
2.  служебна бележка от организатора за включване в курс за обучение или за 

участие в пленер или лагер;
3.  покана или друг документ за участие в национален или международен кон-

курс, олимпиада или състезание, или документ, потвърждаващ участието;
4. документи, удостоверяващи класиране на детето по чл. 14, ал. 1;
5.  справка от организаторите за вида и стойността на дейностите, свързани с 

изпълнението на мерките по чл. 8.
Чл. 15. (1) Мерките по чл. 9, т. 1 се осъществяват чрез предоставяне на пис-

мена информация от дирекциите "Социално подпомагане" на Агенцията за соци-
ално подпомагане и/или от Министерството на културата и Министерството на 
младежта и спорта въз основа на подадено искане по чл. 13, ал. 2. 

(2) Мерките по чл. 9, т. 2 се осъществяват чрез предоставяне на еднократно 
финансово подпомагане на дете с изявени дарби в размер до 65 лв.

(3) Финансово подпомагане по ал. 2 се предоставя само за мерки, включени в 
общинската програма по чл. 12. 

(4) За осъществяване на мерките по чл. 9, т. 2 се представят следните докумен-
ти:

1. искане за предоставяне на закрила съгласно чл. 13, ал. 2; 
2. копие от удостоверението за раждане или лична карта на детето;
3.  препоръка, покана или служебна бележка за включване в курс за обучение 

и/ или индивидуална подготовка;
4.  документ, удостоверяващ, че детето е класирано на първо, второ или трето 

място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството или 
спорта на общинско, регионално, национално или международно равнище 
в съответната календарна година;

5. справка от организаторите за вида и стойността на дейностите по чл. 9, т. 2. 
(5) От заплащане на такса за участие в приемни изпити в спортни училища и 

в училища по изкуствата се освобождават деца, класирани на първо, второ или 
трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството или 
спорта на регионално, национално или международно равнище в съответната 
календарна година, въз основа на подадено искане по чл. 13, ал. 2 и документ, 
удостоверяващ това обстоятелство.

Чл. 16. (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2016 г. , в сила от 1.08.2016 г.) Стипендия за сти-
мулиране на деца с изявени дарби се отпуска от министъра на културата, минис-
търа на образованието и науката и министъра на младежта и спорта на ученик от 
държавно училище или от кмета на съответната община на ученик от общинско 
училище, който е класиран за съответната календарна година по мярка от съот-
ветния раздел на програмата по чл. 11, ал. 1:

1.  индивидуално на първо, второ или трето място на национален или на меж-
дународен конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуствата и 
науката и отговаря на изискванията за съответна възраст и категория;

2.  индивидуално на първо, второ или трето място на олимпийски игри, светов-
но първенство, европейско първенство, балканско първенство, на първо 
място на финали на държавно индивидуално първенство или на учениче-
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ски игри и отговаря на изискванията за съответна възраст, вид спорт, дис-
циплина и категория;

3.  (отм. – ДВ, бр. 28 от 2016 г. , в сила от 1.08.2016 г.);
4.  спечелил индивидуална награда в колективните спортове от отбор, класи-

ран на първо място на финали на държавно първенство или на финали на 
ученически игри.

(2) Резултатът от класирането в областта на спорта се удостоверява с протокол 
от състезание, предоставен от съответната българска спортна федерация.

(3) Правото на стипендия за случаите по ал. 1, с изключение на учениците 
от държавните спортни училища, се придобива от началото на месеца, следващ 
месеца, през който се е състояло класирането или е спечелена награда. Стипен-
дията се отпуска от съответния министър по ал. 1 или от кмета на общината и се 
изплаща от училището за 12 месеца в размер 135 лв.

(4) Правото на стипендия за учениците от държавните спортни училища за 
случаите по ал. 1, т. 2 – 4 се придобива при постигнати резултати през второто 
шестмесечие на предходната календарна година и първото шестмесечие на те-
кущата календарна година. Стипендията се отпуска от министъра на младежта и 
спорта и се изплаща от училището за 12 месеца в размер 135 лв.

(5) Ученик има право да получава само една стипендия по реда на тази наред-
ба или на основание закон или акт на Министерския съвет.

(6) Когато ученикът отговаря и на условията за получаване на друг вид сти-
пендия, той попълва декларация, че ще получава само една стипендия по избор.

(7) Учениците губят правото си на стипендия, когато:
1. преустановят обучението си;
2.  прекъснат или повторят учебната година с изключение на повтарящите по-

ради болест;
3.  имат наложено наказание с решение на Педагогическия съвет – до залича-

ване на наказанието;
4. в случай на установяване на спрени състезателни права на спортиста.
Чл. 16а. (1) За предоставяне на стипендия за стимулиране на деца с изявени 

дарби се подава искането по приложение № 2 в едномесечен срок от възниква-
нето на основанието за предоставяне на стипендията:

1.  за ученик от държавно училище към Министерството на културата – до ми-
нистъра на културата;

2.  за ученик от държавно училище към Министерството на образованието и 
науката – до министъра на образованието и науката;

3. (отм. – ДВ, бр. 28 от 2016 г. , в сила от 1.08.2016 г.); 
Бел. ред. Законодателят не е отменил изрично т. 3 на ал. 1 от чл. 16а, 

но съобразявайки се с повсеместното заличаване на думите "министъра 
на земеделието и храните" и "Министерството на земеделието и храните" 
(вж § 1, т. 4 от ПМС № 68/2016 г.), текстът на точката автоматично отпада.

4.  за ученик от държавно училище към Министерството на младежта и спорта 
– до министъра на младежта и спорта;

5.  за ученик от общинско училище – до кмета на съответната община, на тери-
торията на която е училището.

(2) Към искането се прилагат:
1. копие от удостоверението за раждане или лична карта на детето;
2. документ, удостоверяващ класиране или спечелена награда;
3.  служебна бележка, издадена от училището, удостоверяваща, че детето е 

ученик;
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4.  служебна бележка, издадена от спортния клуб, удостоверяваща, че ученикът 

не е със спрени състезателни права.
(3) При пропускане на срока по ал. 1 по обективни причини ученикът не губи 

правото си на стипендия, в случай че заяви искането си в рамките на съответната 
календарна година.

Чл. 17. (1) Закрилата на деца с изявени дарби се предоставя:
1.  (изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 1.08.2016 г.) за мерките по чл. 8 и 10 - със 

заповед съответно на министъра на културата, министъра на образование-
то и науката или на министъра на младежта и спорта - за деца от държавни 
училища;

2.  за мерките по чл. 8, чл. 9, т. 2 и чл. 10 - със заповед на кмета на общината - за 
деца от общински училища.

(2) Исканията за предоставяне на закрила се разглеждат в срок 10 дни след 
края на всяко тримесечие с изключение на исканията за предоставяне на закрила 
от министъра на младежта и спорта.

(3) Исканията за предоставяне на закрила на ученици от държавните спортни 
училища се разглеждат:

1.  в едномесечен срок от влизането в сила на постановлението за приемане на 
програмата по чл. 11, ал. 1 – за постъпилите искания за резултати, постигна-
ти през вторите 6 месеца на предходната календарна година;

2.  до 1 октомври – за постъпилите искания за резултати, постигнати през пър-
вите 6 месеца на текущата календарна година.

Чл. 18. (1) При предоставянето на закрила по наредбата органите по чл. 5 се 
подпомагат от експертно-консултативни комисии.

(2) Комисиите по ал. 1 са в състав не по-малко от 5 и не повече от 9 членове - 
експерти в съответната област на науката, изкуството и спорта.

(3) Органът, предоставящ закрилата, приема правила за реда и организацията 
на работа на комисията.

(4) Комисията представя протоколите от работата си на органа, предоставящ 
закрилата, заедно с мотивирано предложение по всяко от постъпилите искания.

Чл. 19. (1) Предоставянето на закрила по наредбата се отразява в Дневника за 
записване на деца с изявени дарби, на които е предоставена закрила, съгласно 
приложение № 3.

(2) Дневникът се води и съхранява от комисиите по чл. 18. 
(3) (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 1.08.2016 г.) Министерството на култу-

рата, Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта 
и спорта и кметовете на общини предоставят данните по ал. 1 за вписване в ре-
гистъра по чл. 21, ал. 1, т. 6, буква "а" от Закона за закрила на детето. 

(4) Дирекциите "Социално подпомагане" на Агенцията за социално подпомага-
не предоставят данните по ал. 3 за вписване в информационната система по чл. 
17а, т. 9 от Закона за закрила на детето. 

(5) Данните по ал. 3 и 4 се предоставят ежегодно в срок един месец след изти-
чане на календарната година.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 5а от Закона за закрила на детето.
§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2004 г.
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Постановление № 68 на Министерския съвет от 31 март 2016 г. за при-
емане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни 

и общински училища през 2016 г. (ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 8.04.2016 г.)

§ 1. (В сила от 1.08.2016 г. - ДВ, бр. 28 от 2016 г.) В Наредбата за условията и реда 
за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с Постановление 
№ 298 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 111 от 2003 г.; изм. и доп., 
бр. 51 и 89 от 2005 г., бр. 14 и 37 от 2006 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 107 от 2011 г., бр. 
48 и 62 от 2013 г. и бр. 36 от 2014 г.), се правят следните изменения:

1. В чл.11 се отменят: ал.1 т.3 и в ал.4 т.3.
2. В чл. 14а, ал.1 т.3 се отменя.
3. В чл16, ал.1 т.3 се отменя 
4. Навсякъде в наредбата думите "министъра на земеделието и храните" и 

"Министерството на земеделието и храните" се заличават.

§ 2. (1) Производства по искания на ученици от държавни училища към Ми-
нистерството на земеделието и храните, подадени до министъра на земеделието 
и храните и неразгледани до 1 август 2016 г., се прекратяват от министъра на 
земеделието и храните и се изпращат по компетентност на кметовете на съответ-
ните общини.

(2) Стипендии, отпуснати от министъра на земеделието и храните до 1 август 
2016 г., с продължаващо изплащане през 2016 и 2017 г., се доизплащат от кме-
товете на съответните общини, на чиято територия се намира училището, прео-
бразувано по реда на § 10, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на 
Закона за предучилищното и училищното образование.

(3) Неизплатената част от средствата в общ размер 31 854 лв., посочени на ред
3. "Министерство на земеделието и храните", в част "Средства за изпълнение 

на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2016", след 1 август 2016 г. се 
преразпределят, като се включват към средствата за изплащане, предвидени на 
ред 

2. "Министерство на образованието и науката".
(4) Кметът на съответните общини, на чиято територия е преобразуваното 

училище, подава мотивирано искане по реда на чл. 11, ал. 5 от Наредбата за ус-
ловията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с 
Постановление № 298 на Министерския съвет от 2003 г., до министъра на обра-
зованието и науката за ученици, придобили право на стипендии по раздел III 
от Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и 
общински училища през 2016 г., както и за ученици с продължаващо изплащане 
на стипендии.

§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 5а от Закона за закрила на 
детето във връзка с чл. 11, ал. 1 и 4 от Наредбата за условията и реда за осъщест-
вяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с Постановление № 298 на 
Министерския съвет от 2003 г.

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен 
вестник", с изключение на § 1, който влиза в сила от 1 август 2016 г.
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Приложение № 2 към чл. 13, ал. 2

№ ...............       ДО
........................ г.       ................................................

ИСКАНЕ
за предоставяне на закрила на дете с изявени дарби

Днес, ........................................ г., ..................................................................................................
(име, презиме и фамилия)

- родител;
- настойник/ попечител;
- лице, полагащо грижи за детето;
- дете

лична карта № ......................., издадена на ......................... от ..................................,  
ЕГН ...................., месторождение: ..................................., постоянен адрес: .........................
.........................................................................., тел. ............................, настоящ адрес: ...........
.........................................................................................................................................................
На основание на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с 
изявени дарби отправям искане за предоставяне на закрила на:
................................................................................................, ЕГН ..............................................,

(име, презиме, фамилия на детето)
.........................................................................................................................................................,

(настоящ адрес на детето)
..........................................................................................................................................................

(ученик в училище/ клас)
за:

1. Еднократно финансово подпомагане по чл. 8 или по чл. 9, т. 2.
2.  Предоставяне на писмена информация по чл. 9, т. 1 за постъпване в училищата по 

изкуствата и в спортните училища.
3. Финансово подпомагане и стимулиране чрез стипендия по чл. 10:

Мотиви: ..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Прилагам следните документи:

а) за т. 1 – документите по чл. 14а, ал. 2;
б) за т. 2 - документите по чл. 14а, ал. 2, т. 1;
в) за т. 3 - документите по чл. 16а, ал. 2.

Декларирам, че към момента на подаване на настоящото искане ученикът се отказва от 
друга държавна стипендия и ще получава стипендията, предоставена по реда на тази на-
редба.

Гр. (с.) ........................     Подпис: ........................
Дата.............................г.
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Приложение № 3 към чл. 19, ал. 1

ДНЕВНИК 
ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ, НА КОИТО Е 

ПРЕДОСТАВЕНА ЗАКРИЛА

в .......................................................................................
(орган, предоставящ закрилата)

П
ор

ед
ен

 №

Входящ № 
на

искането

Данни за  
детето

(трите имена,
ЕГН,  

училище)

Искане за
предоста-

вяне 
на закрила 
на дете с  
изявени

дарби

№ на акта 
за  

предоста-
вяне на 

закрилата

Мярка
за закрила

Мотиви

1 2 3 4 5 6 7
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ПРОГРАМА

НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ 
ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2016 Г. 

Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и 
общински училища през 2016 година има за цел да стимулира деца чрез предос-
тавяне на 12 месечни стипендии от министъра на културата. Програмата е приета 
с постановление на Министерския съвет на основание на наредбата за условията 
и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

Право на стипендия имат ученици от държавни училища по изкуствата и по 
културата, класирани индивидуално през 2016 г. до навършване на 18-годишна 
възраст на първо, второ или трето място по съответната специалност и възрас-
това група на национални и международни конкурси, включени в програмата за 
2016 г., както следва: 

НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ 
КОНКУРСИ ПО ИЗКУСТВА: 
Раздел І – Министерство на културата
Раздел ІІ – Министерство на образова-
нието и науката

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

1
Национален конкурс „Проф. Парашкев 
Хаджиев”, орг. НМУ "Л.Пипков" - София. 
Провежда се на 11 март 2016 г., София.

За ученици от ХІ - ХІІ клас.

2

Национален ученически конкурс по ак-
тьорско майсторство, орг. НГСЕИ – гр. 
Пловдив. 
Провежда се 25-26 март 2016 г.

За индивидуални изпълнители от І ва 
възрастова група.

3

Национален конкурс за изпълнители на 
народни инструменти и народно пеене 
„Песенна дъга над Кутев”, орг. НУФИ 
„Ф.Кутев”, МК. 
Провежда се на 1 април 2016 г., Котел. 

За индивидуални изпълнители по народ-
но пеене, кавал, гайда, гъдулка, тамбура 
от IV възрастова група.

4

Национален конкурс „Светослав Обрете-
нов” – Провадия, орг. МК, Община Про-
вадия, СБК, СМТДБ, НМА „П.Владигеров”, 
НБУ. 
Провежда се 4-7 април 2016 г., Провадия

Индивидуални изпълнители от ІІ въз-
растова група - пиано; цигулка и виола; 
виолончело и контрабас; флейта, обой, 
валдхорна, ударни инструменти.

5

Национален конкурс за танцьори „Златна 
гега”, орг. НУФИ „Филип Кутев” – Котел, 
МК. 
Провежда се на 23 април 2016 г., Котел.

За изпълнители от ІІ възрастова група, 
класирани индивидуално.

6

Национален конкурс за изпълнение на 
българска музикална творба „Върбан 
Върбанов” – Бургас, орг. НУМСИ ”Проф. 
П. Владигеров”, Обл. управа Бургас, Об-
щина Бургас. 
Провежда се 14-16 април 2016 г., Бургас. 

За индивидуални изпълнители от III 
възрастова група по пиано и акордеон; 
цигулка и виола, виолончело и контра-
бас, дървени духови - флейта, обой, 
кларнет и фагот; медни духови - тромпет, 
валдхорна, цугтромбон и туба, ударни 
инструменти, класическо пеене. 
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7

Национален конкурс „Проф. Камен По-
пдимитров”, орг. НБУ, НМУ „Л. Пипков” 
– София. 
Провежда се на 15 април 2016 г., София.

За ученици от I и II възрастова група - 
VІІІ-ІХ клас; Х - ХІІ клас.

8

Национален конкурс за гайдари и инстру-
ментални камерни състави “Вълшебни 
ритми”, гр. Нови Пазар, орг. Община 
Нови Пазар и НЧ "Хр.Ботев". 
Провежда се 15-17 април 2016 г..

За индивидуални изпълнители от III въз-
растова група за висока (джура) гайда и 
от втора възрастова група за ниска (каба) 
гайда.

9

Национален акордеонен конкурс “Танцу-
ващи клавиши”- Нови Пазар, орг. Общи-
на Нови Пазар, НЧ ”Хр.Ботев”. 
Провежда се 23-25 април 2016 г., Нови 
Пазар.

За индивидуални изпълнители от IV въз-
растова група.

10

Национален конкурс по теория и история 
на музиката, орг. НМУ "Л.Пипков" - Со-
фия. 
Провежда се м. 22 април 2016 г., София.

За ученици от ІХ - Х клас.

11
Национален конкурс за актова рисунка 
по натура, орг. НГПИ "Св.Лука" - София. 
Провежда се м. април 2016 г., София

За участници от I възрастова група – Х и 
ХІ клас.

12

Национален ученически конкурс за учеб-
на рисунка по натура, орг. НУИИ „Ил. 
Петров”, НХА. 
Провежда се 23-24 април 2016 г.

За участници в две възрастови групи – 
VІІІ-ІХ и Х-ХІ клас.

13

Национален младежки конкурс за изящ-
ни и приложни изкуства, орг. МК. 
Провежда се  на 3 юни 2016 г., София.

Една възрастова група: по живопис, гра-
фика, скулптура, художествена керамика, 
силикатен дизайн, художествена дърво-
резба и мебел, художествена обработка 
на метали, художествена тъкан и мода, 
рекламна графика /графичен дизайн, 
илюстрация и оформление на книгата, 
детски играчки, иконопис/стенопис, 
пространствен и промишлен дизайн, теа-
трален, кино и телевизионен декор.

14

Национален конкурс за учащи от учебни 
заведения, в които се изучава фотогра-
фия „Фото Академика”, орг. Фотографска 
академия „Янка Кюркчиева”. 
Провежда се на 2 юни 2016 г., София.

Една възрастова група, две категории – 
репортажна и артистична фотография.    

15

Национален конкурс за изпълнители на 
тамбура „Руско Стефанов”, орг. Община 
Сунгурларе, област Бургас. 
Провежда се 29 октомври 2016 г.

За индивидуални изпълнители от III въз-
растова група.

16

Национален конкурс за пианисти „Мила 
Михайлова”- Варна, орг. НУИ „Д.Христов”, 
община Варна и Фондация „М.Михайло-
ва”. 
Провежда се 29 октомври – 1 ноември 
2016 г.

За индивидуални изпълнители от III въз-
растова група.
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17

VІІ конкурс за млади изпълнители на ор-
кестрови инструменти „Добрин Петков”, 
орг. НУМТИ – Пловдив. 
Провежда се 8-11 ноември 2016 г., Пло-
вдив.

Индивидуални изпълнители от III въз-
растова  група по цигулка и виола; вио-
лончело, контрабас и арфа.

18

Международен конкурс „Млади виртуо-
зи”, гр. София, орг. НМУ "Л.Пипков". 
Провежда се 28 март – 3 април 2016 г., 
София.

За индивидуални изпълнители от ІІ и ІІІ 
възрастова група, специалности пиано  и 
класическа китара.

19

Международен конкурс за класическа 
китара „Академик Марин Големинов” – 
Кюстендил, орг. Ч-ще „Братство1869”, 
Община Кюстендил. 
Провежда се 7-10 април 2016 г., Кюстен-
дил.

За индивидуални изпълнители от III въз-
растова група.

20

Международен конкурс за инструмента-
листи и композитори „Музиката и земя-
та” – София, орг. Фондация и НМ ”Земята 
и хората”, СБМТД. 
Провежда се 18 – 22 април 2016 г., София.

За индивидуални изпълнители инстру-
менталисти.

21

Международен фолклорен конкурс „Па-
уталия”, орг. Община Кюстендил, НЧ 
„Братство 1869”. 
Провежда се 26-28 юни 2016 г., Кюстен-
дил.

За индивидуални изпълнители по народ-
но пеене от 15 до 17 годишна възраст 
включително.

22

Международен младежки фестивал-кон-
курс „Надежди, таланти, майстори” – Доб-
рич. Орг. Община Добрич. 
Провежда се 6 - 10 септември 2016 г., 
Добрич

За индивидуални изпълнители от II въз-
растова група по специалностите пиано, 
цигулка, виола, виолончело, флейта и от 
първа възрастова група по солово класи-
ческо пеене.

23

Международен клавирен конкурс „Кла-
сика и съвременност”, орг. НУМСИ  „Хр. 
Морфова” – гр. Стара Загора. 
Провежда се 19-22 октомври 2016 г., Ст.
Загора.

За индивидуални изпълнители от ІІІ въз-
растова група.

24

Международен цигулков конкурс „Проф. 
Недялка Симеонова”, гр. Хасково, орг. Об-
щина Хасково, СБК, СБМТД, НМА, АМТИИ. 
Провежда се 21-23 октомври 2016 г., Хас-
ково.

За индивидуални изпълнители от III въз-
растова група.

25

Национален конкурс „Моите детски меч-
ти” от Националния календар за извъну-
чилищни дейности на МОН, организиран 
от МОН и НДД. 
Провежда се февруари 2016 г., София.

Трета група – VІІІ–ХІІ клас: в направление 
литературно творчество и в направление  
изобразително изкуство – раздел рисунка 
и раздел приложно изкуство.

26

Национален конкурс „Малките нашенци“ 
за весела детска рисунка, организиран от 
Община Казанлък и ОДК „Св. Иван Рил-
ски“, Казанлък. 
Провежда се м. март  2016 г., Казанлък.

Четвърта група, първа категория – спе-
циализирани институции и школи; VІІІ–
ХІІ клас, детска рисунка.
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27

Национален детски конкурс „Диньо 
Маринов” за изпълнители на народна 
музика: певци, инструменталисти, народ-
ни хорове, оркестри и ансамбли от На-
ционалния календар за извънучилищни 
дейности на МОН, организиран от ОДК 
– Варна, и Община Варна.
Провежда се април 2016 г., Варна.

Трета група – VІІІ–Х клас, индивидуални 
изпълнители по народно пеене, първа и 
втора категория

28

Национален конкурс за млади изпълни-
тели на забавна песен от Националния 
календар за извънучилищни дейности на 
МОН, организиран от ОДК – Пловдив, и 
Община Пловдив 
Провежда се април 2016 г., Пловдив.

Четвърта група – VІІІ–ХІІ клас , раздел 
солисти.

29

Национален конкурс за класически, ха-
рактерен и съвременен танц, организи-
ран от Община Бургас, Обединен детски 
комплекс – Бургас. 
Провежда се април 2016 г., Бургас

Четвърта група, индивидуални изпълни-
тели в три жанра: класически, характерен 
и съвременен танц.

30

Национален конкурс “Бог е любов”, орга-
низиран от МОН.
Провежда се м. юни  2016 г., София/Русе

Три групи – VІІІ – ХІІ клас, в жанровете 
стихотворение, разказ или есе, рисунка 
и приложно изкуство (присъжда се само 
първо място на националния етап по 
статут).

31

Национален пленер – конкурс по графика 
и живопис „Врачанска есен”, организи-
ран от Oбщина Враца и СОУ „Отец Паи-
сий”, Враца.
Провежда се октомври 2016 г., Враца.

Две възрастови групи – VІІІ–Х клас и 
ХІ-ХІІ клас в две категории – графика и 
живопис.

32

Национален етап на конкурса за детска 
рисунка „С очите си видях бедата” от На-
ционалния календар за извънучилищни  
дейности на МОН, организиран от  ГДПБ-
ЗН към МВР и НДД.
Провежда се октомври 2016 г., София.

III възрастова група – от 15 до 18 години; 
първа, втора и трета категория.
(присъжда се само първо място на на-
ционалния етап по статут).

33

Национален танцов конкурс за театрал-
но-сценични танци – класически балет, 
характерни и съвременни танци „Бъл-
гария танцува”, организиран от Община 
Димитровград и ОП „Детски и младежки 
център” – Димитровград. 
Провежда се октомври-ноември 2016 г., 
Димитровград.

Четвърта група от 15 до 18 години, за ин-
дивидуални изпълнители в три жанрови 
категории – класически, характерен и 
съвременен танц.

34

Национален конкурс по народно прилож-
но изкуство „От Коледа до Васильовден” 
от Националния календар за извънучи-
лищни дейности на МОН, организиран 
от НДД.
Провежда се декември 2016 г., София.

Трета група в народно приложно изку-
ство, в два раздела – керамика, декора-
тивни пана/тъкани.
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35

Международен детски конкурс  „Слънце, 
радост, красота”, организиран от Oбщина 
Несебър и ОДК Несебър.
Провежда се юни 2016 г., Несебър.

Трета група за индивидуални изпълните-
ли в три раздела – пиано, народна песен, 
забавна/естрадна песен.

36

Международен екологичен форум "Сре-
бърна". Конкурс за ученически индиви-
дуални проекти по екология и опазване 
на околната среда, организиран от НДД, 
Община Силистра, фондация "Еврика,. 
РИСВ-Русе, ОДК- Силистра. 
Провежда се 3-5 юни 2016 г., Силистра.

Възрастова група – 15 до 18 години, 
индивидуални участници с проекти по 
избрана тема.

37

Международен конкурс за изкуства „Ра-
дост на брега”, организиран от община 
Созопол и Сдружение „Радост на брега“, 
със съдействието на Oбщина Поморие.
Провежда се юни 2016 г., Созопол.

ІV възрастова група VІII – XII клас в раз-
дел музикално изкуство: кавал, народно 
пеене, пиано, поп пеене.

38

Международен конкурс на изкуствата 
– конкурс за изпълнители на детска и за-
бавна песен „Речни ноти”, организиран 
от община Тутракан, Общински център 
за извънучилищни дейности – Тутракан. 
Провежда се август 2016 г., Тутракан.

ІV група, VIII-XII клас, индивидуални из-
пълнители на забавна песен.
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