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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИЕМНИ И 

ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ: 

 

Изискванията към кандидатите за приемни изпити са: 

за прием в V клас – да завършват IV клас в годината на кандидатстването; 

за прием в VIII клас – да завършват VII клас в годината на кандидатстването; 

 

Изискванията към кандидатите за приравнителни изпити са: 

за прием в IX клас – да завършват основно образование в годината на 

кандидатстването; 

за прием във всички останали класове - да завършват съответния клас, който 

приравняват, в годината на кандидатстването.  

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДАВАНЕ: 

1. Заявление по образец за кандидатстване с подредени желания по 

специалности (осигурява се от училището); 

2. Копие на акт за раждане; 

3. Документ за завършен клас, или за завършен етап на образование: 

3.1. За кандидати, постъпващи в V клас – копие на удостоверение за 

завършен начален етап на основно образование; 

3.2. За кандидати, постъпващи в VIII клас – копие на удостоверение за 

завършен VII клас; 

3.3. За кандидати за приравнителни изпити, постъпващи в IХ клас – копие 

на свидетелство за завършено основно образование; 

3.4. За кандидати за приравнителни изпити за всички останали класове – 

копие на удостоверение за завършен клас. 
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4. Копие на медицинско свидетелство със заключение, че ученикът може 

да кандидатства за съответната специалност, издадено от личния лекар на 

ученика; 

5. Само за кандидати за специалност „Класически танц“ - копие на 

застрахователна полица "Злополука", която да е валидна за деня на изпита – 

24.06.2015 г.  

6. Кандидатите за специалност „Поп и джаз пеене“ изпълняват репертоара 

си на изпита с корепетитор, осигурен от училището. При подаване на 

документите попълват бланка със списък с песните, които изпълняват, за 

насрочване на консултация с корепетитор. 

===================== 

При подаване на документите кандидатът представя задължително за 

сверяване техните оригинали. 

В случай че учениците не са получили документ за завършен клас или етап 

на образование към датата на подаване на документите, те представят 

допълнително копие от него. 

При подаване на документите, в касата на училището се заплаща такса за 

приемните изпити, съобразно техния брой (по 6 лв. на изпит). Такса заплащат 

и кандидатите за приравнителни изпити. От заплащане на такса се 

освобождават: 

 Кандидати с неизвестен родител и/или с починал родител/родители 

(представя се копие на документ за това обстоятелство). 

 Кандидати, класирани на 1, 2 или 3 място на национален или 

международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на 

изкуството през 2015 г. (представя се копие на диплом, грамота и се 

попълва искане по образец) по Наредбата за условията и реда за 

осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. 


