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    НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО  

„ДОБРИН ПЕТКОВ“ 

Пловдив 4000, ул. „Иван Вазов” №23, тел.: 032-624922, http://plovdivmusicschool.wordpress.com 

        

     
      

УТВЪРЖДАВАМ: 

ДИРЕКТОР: Нели Попова-Коева 

Заповед № РД-06-133/14.03.2019 г. 
 

 

 

 

       

П Р А В И Л А  
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ  

В НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО 

„ДОБРИН ПЕТКОВ” - ПЛОВДИВ 

 

 

   

Настоящите Правила се издават на основание чл.8, ал.3 от Наредба №2 от 

12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата.  

 

 

Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Чл.1.(1) С тeзи правила се определят условията и редът за провеждане на изпити за 

проверка на способностите и приравнителни изпити  за постъпване в Национално училище 

за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков” - Пловдив. 

(2) Изпитите за проверка на способностите и приравнителните изпити се провеждат по 

учебно-изпитни програми, утвърдени от директора.  

(3) Учебно-изпитните програми определят: 

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

изкуства по класове; 

2. продължителността на изпитите. 

(4) Приравнителните изпити се провеждат по учебните програми за съответните учебни 

предмети и класове, при ред и условия, определени от приемащото училище.  

 

Чл.2.(1) Ученици, успешно завършили І, ІІ, ІІІ, V, VІ, VІІІ, ІХ или Х клас в 

неспециализирано училище, спортно училище или в училище по култура, могат да се 

преместват и записват в НУМТИ - Пловдив от началото на следващата учебна година при 

наличие на свободни или освободени места в училище след полагане на изпит/и за проверка 

на способностите по съответния вид изкуство, професия и специалност. 

(2) Ученици, успешно завършили І, ІІ, ІІІ, V, VІ, VІІІ, ІХ или Х клас в НУМТИ - Пловдив 

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

свободни или освободени места по друг вид специализирана подготовка, професия и 

специалност в НУМТИ - Пловдив или друго училище по изкуствата след полагане на 

изпит/и за проверка на способностите. 
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(3) Учениците, които са завършили VІІІ, ІХ или Х клас, полагат и приравнителни изпити по 

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

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

родителите (настойниците) и/или ученика. Родителят/настойникът и/или ученикът 

подписват декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план на 

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

положени. 

(4) Ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания се 

приемат чрез изпити за проверка на способностите и приравнителни изпити при условията 

и по реда на Наредба № 2 от 12.08.2016 на министерство на културата и тези Правила. 

(5) Преместването на ученици в училищата по изкуствата се извършва до попълване на 

групите и паралелките съобразно изискванията за определяне броя на учениците в 

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

изкуствата.  

       Броят на освободените места по отделните специалности се обявява до 30 юни. 

(6) Директорът на приемащото училище в срок до три работни дни след успешно 

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

на ученика и информира директора на училището, в което се е обучавал, за заявеното от 

родителя и/или ученика желание.  

(7) В срок до три работни дни от получаване на информацията по ал.6 директорът на 

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

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

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

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

директора на приемащото училище. 

 

Чл.3.(1) Ученици от училище по изкуствата могат да бъдат премествани в НУМТИ - 

Пловдив по същия вид специализирана подготовка, професия и специалност без полагане 

на изпит за проверка на способностите при наличие на свободни или освободени места, 

както следва: 

1. от І до ІV клас през цялата учебна година; 

2. от V до ХІ клас – не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок; 

3. в ХІІ клас – не по-късно от 30 учебни дни преди края на първия учебен срок. 

(2) Учениците по ал. 1, които се преместват в VІІІ, ІХ или Х в НУМТИ - Пловдив, полагат 

приравнителни изпити по учебни предмети, по които съществува разлика в учебния план, 

по ред и условия, определени със заповед на директора. 

(3) Директорът на приемащото училище в срок до три работни дни след получаване на 

заявлението за преместване потвърждава възможността за записването на ученика и 

информира директора на училището, в което ученикът се е обучавал, за заявеното от 

родителя и/или ученика желание. 

(4) До три работни дни от получаване на информацията по ал.3 директорът на училището, в 

което се е обучавал ученикът, издава Удостоверение за преместванеи го предоставя на 

директора на приемащото училище заедно с копие на училищния учебен план и копие на 

личното образователно дело на ученика в гимназиална степен. 

(5) Ученици от училище по изкуствата могат да се преместват в друг вид училище по ред и 

условия, определени в Закона за предучилищно и училищно образование и подзаконовите 

актове на неговото прилагане. 

 

Чл.4. Изисквания към кандидатите: 

1. За постъпване във  ІІ, ІІІ, ІV, VІ, VІІ, IX или Х клас – да са завършили предходния клас в 

годината на кандидатстване; 
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Чл.5.(1) Кандидатите подават до Директора на училището следните документи: 

 1. Заявление за допускане до приемни изпити за специализирана или професионална 

подготовка (образец от училището); 

2.Копие на документ за последния завършен клас;  

3. Копие на медицинско свидетелство със заключение, че обучението по специалностите, за 

които кандидатства ученикът, не е противопоказно на здравословното му състояние, 

издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, което включва допълнителна 

информация: 

а) от ортопед за липса или наличие на плоскостъпие и на физически изменения в долните 

крайници и стъпалата, които да не позволяват обучение по танцово изкуство – за 

кандидати, постъпващи по специалността „Класически танц“; 

б) от фониатър или специалист "Уши, нос, гърло" (УНГ) за липса или наличие на 

заболяване, което да не позволява обучение по вокално изкуство – за кандидати, 

постъпващи по специалностите  Класическо пене, Поп и джаз пеене и Народно пеене; 

 в) за липса или наличие на увреждания на дихателните пътища, белите дробове и сърцето, 

които да не позволяват обучение по духови инструменти – за кандидати, постъпващи по 

специалностите Флейта, Обой, Кларинет, Фагот, Валдхорна, Тромпет, Цугтромбон и Туба; 

5. Копие на застрахователна полица "Злополука" за ученици, постъпващи по специалността 

„Класически танц“, за деня на изпита.  

(2) При подаване на документите кандидатите представят за сверяване оригиналите на 

документите по ал. 1. 

(3) В случай че учениците към датата на подаване на заявлението по ал. 1 не са получили 

документ за завършен клас/степен на образование, те представят допълнително копие от 

него.    

(4) Срокът за подаване на документи за участие в приравнителните изпити е:  

         26 - 30 август 2019 г., а изпитите са в периода 2 – 5 септември 2019 г. 

 

Чл.6. (1) Документите по чл. 5 се приемат и проверяват от комисия, определена със заповед 

на директора на училището. При приемането на документите комисията проверява 

наличието и редовността им, сравнява копията с оригиналите и връща оригиналите на 

заявителя, завежда във входящ дневник подадените заявления, отбелязва входящия номер и 

датата на завеждане върху заявлението. Документите се приемат само когато са 

представени в пълен комплект и са попълнени правилно. 

(2) Комисията по ал. 1 информира кандидатите или техните родители за вида на училището, 

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

възможностите за кариерно развитие на завършилите пълния курс на обучението. 

 

Чл.7. Конкретните дати, час и място на провеждане на изпитите за всеки клас, вид 

специализирана подготовка, специалност и професия се публикуват на училищното табло и 

на интернет страницата на училището не по-късно от една седмица преди определената 

начална дата за провеждане на изпитите.  

 

Чл.8.(1) Оценяването на кандидатите се извършва от комисия, определена от директора на 

училището. 

(2) Председател на изпитната комисия е директорът на училището или определено от него 

със заповед длъжностно лице. 

(3) Оценките на кандидатите от изпитите са валидни само за класиране в НУМТИ- 

Пловдив. 

(4) Оценяването се извършва по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен 

6,00, а най-ниската оценка за успешно издържан изпит е среден 3,00, или се оценява с "да" 

или "не". Получилите оценка слаб 2,00 или "не" на изпит губят право да продължат по-

нататъшното си участие в изпитите и не участват в класирането. 
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(5) Оценката от всеки изпит, който се оценява по шестобалната система, е 

средноаритметична с точност до 1 от оценките на членовете на изпитната комисия, 

поставени с точност до 1. 

(6) Оценките, поставени от изпитните комисии, са окончателни и при възражение не 

се допуска ново оценяване. 

(7) Оценките се обявяват непосредствено след приключване на работата на изпитната 

комисия. 

 

Чл.9. В 2-дневен срок след приключване на изпитите директорът на училището утвърждава 

списъка на приетите ученици, като броят им се определя съобразно специалностите и 

бройките. 

(2) Списъкът на класираните и приети ученици съдържа: клас, професия/специалност, 

номер по ред, входящ номер на ученика, трите имена на ученика, наименование на 

положените изпити за съответния вид специализирана подготовка, професия, специалност и 

цифрови оценки. 

(3) Списъкът по ал. 2 се публикува на интернет страницата на училището и се поставя 

в самото училище, като в него не се посочват трите имена на ученика. 

 

Чл.10. (1) Учениците се записват в училището, с оригиналите на документите по чл. 5, ал. 1 

в срок до 5 работни дни от деня на обявяването на утвърдения списък на приетите ученици 

в училището. На местата на незаписалите се в срок ученици се приемат следващите по 

успех и по специалност. 

(2) В срок един ден след изтичане на срока за записване на приетите ученици училището 

обявява незаетите места. До попълването на свободните места се приемат кандидатите, 

следващи по успех в низходящ ред. 

 

       

Глава втора 

КЛАСИРАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ ПО ПРОФЕСИИТЕ  

МУЗИКАНТ-ИНСТРУМЕНТАЛИСТ, МУЗИКАНТ-ВОКАЛИСТ и БАЛЕТИСТ 

 

Чл.11. В училището се провеждат приравнителни изпити по всички специалности за 

съотвения клас в зависимост от освободените места. 

 

Чл.12. Кандидатите по всички професии и специалности полагат изпити за проверка на 

способностите и приравнителни изпити по програми, утвърдени от Директора на 

училището. 

 

Чл.13. Кандидатите за специалности Музикални инструменти, Класическо пеене, Народно 

пеене, Поп и джаз пеене се класират, както следва: 

(1) за постъпване във II, III, IV, VI и VII клас специалности Музикални инструменти и 

Народно пеене по оценката от изпита по музикален инструмент или народно пеене, когато 

кандидатите имат еднакви оценки, те се класират по оценката от изпита по Солфеж. 

(2) за постъпване в IX клас за специалности Музикални инструменти, Класическо пеене, 

Народно пеене и Поп и джаз пеене се класират по оценката от изпита по Учебна практика – 

Муз. инструмент или пеене. При равни оценки, се класират по оценката от изпита по 

Учебна практика – Солфеж. Ученикът участва в класирането, ако по всеки от тях има 

оценка не по-ниска от Среден 3. 

(3) за постъпване в X клас за специалности Музикални инструменти, Класическо пеене, 

Народно пеене и Поп и джаз пеене се класират по оценката от изпита по муз. инструмент 

или пеене. При равни оценки, се класират по оценката от изпита по Солфеж. Ученикът 

участва в класирането, ако по всеки от тях има оценка не по-ниска от Среден 3. 
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Чл.14.(1) Изпитът за проверка на способностите за специалността Класически танц се 

провежда в два етапа:  

(2) На I етап се оценяват с "да" или "не"; до II етап се допускат получилите оценка "да".  

(3) Оценката от II етап се поставя с точност до 1 от  изпитната комисия. 

(4) Кандидатите за II, III, IV, VI и VII клас се класират от оценката от изпита по Класически 

танц. 

(5) Кандидатите за IX клас се класират от оценката от изпита по Учебна практика - 

Класически танц. 

(6) Кандидатите за X клас се класират от оценката от изпита по Класически танц.  

  

Глава трета 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.15.(1) При условията и по реда на тези правила се приемат, преместват и обучават 

ученици в задължително училищно образование, без да заплащат обучението си, както и 

ученици след задължителната училищна възраст, които са: 

1. български граждани; 

2. граждани на друга държава членка; 

3. гражданите на трети държави: 

а) с разрешено постоянно пребиваване в страната; 

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

членовете на техните семейства; 

в) приети по актове на Министерския съвет; 

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

д) за които това е предвидено в специален закон; 

е) търсещи или получили международна закрила. 

(2) На малолетните и непълнолетните чужденци, търсещи или получили международна 

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

и обучение в училищата по изкуствата при условията и по реда за българските граждани. 

(3) Извън случаите по ал.1 граждани на трети държави, навършили задължителната 

училищна възраст, се приемат в училищата по изкуствата след полагане на изпит/и за 

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

обучението си заплащат такси в размер, определен с тарифа, одобрена от Министерския 

съвет.  

  

 

 


