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УТВЪРДИЛ:  

ДИРЕКТОР: НЕЛИ ПОПОВА-КОЕВА 

Заповед № РД-06-438/15.11.2022 г. 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА  

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ, СОБСТВЕНОСТ НА НУМТИ 

„ДОБРИН ПЕТКОВ”  ЗА ПОЛЗВАНЕ В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ ОТ УЧЕНИЦИ НА 

УЧИЛИЩЕТО 

Ползването на музикални инструменти по време на учебни занятия е безвъзмездно. 

Предвид спецификата на образователния процес в НУМТИ „Добрин Петков” и с оглед осигуряване на 
максимално добри условия за самоподготовка на учениците, училището предоставя музикални инструменти за 
временно ползване на ученици при следните условия и ред: 

Ползването в домашни условия на музикални инструменти, собственост на училището, от ученици, които 
не разполагат с такива, е възможно при следните условия: 

1. Учениците подават молба до директора на училището за предоставяне (ползване) на музикален 
инструмент, като в нея изрично са посочени причини и срок за ползване. 

2. Молбите се разглеждат от разширен Дирекционен съвет, който след преценка на обстоятелствата дава 
своето мнение на директора, а той окончателно се произнася по молбата, като с предимство се ползват 
ученици в неравностойно социално положение и ученици, показали високи резултати в 
художественотворческата дейност. 

3. Ако молбата бъде удовлетворена, се сключва Договор между Училището и родителя (настойника) на 
ученика, в който се определят срок, условия и място за ползване на инструмента и наемна цена. 
Неразделна част от този договор е приемо-предавателен протокол, който се подписва от домакина на 
училището и родителя (настойника). 

4. Преди наемане на инструмента преподавател от съответната област преценява неговото състояние и в 
протокола се описва вида му, фабричните му номера и състоянието, в което се предоставя. 

5. Задължение на ученика е да върне инструмента  във вида и състоянието, в което го е получил, като при 
констатирани повреди родителят (настойникът) носи имуществена отговорност за причинените щети. 

6. Транспортът, поддръжката и консумативите за инструмента са за сметка на ученика 
(родителя/настойника). 

7. Месечната такса за ползване на инструмента е, както следва: 

- 30 (тридесет) лева месечно за пиано, арфа и контрабас; 

- 15 (петнадесет) лева месечно за цигулка, виола, виолончело, пиколо, флейта, обой, кларинет, фагот, 
валдхорна, тромпет, баритон, цугтромбон и туба.  

8. Инструментът се връща в Училището на домакина след изтичане на срока за неговото ползване или 
когато обстоятелства налагат неговото предсрочно предаване, което се констатира с приемо-
предавателен протокол, подписан от домакина и родителя (настойника). 

 

Тези правила се издават на основание чл.13, ал.3, т.2 от Закона за финансово управление и контрол в 
публичния сектор и влизат в сила от 01.01.2023 година. 
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