Условия и ред за приемане на
ученици в VIII клас
В VIII клас се приемат ученици по специалности от Списъка на професиите за
професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение:
1. за професиите музикант-инструменталист и музикант-вокалист, по
специалностите пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, класическа китара,
флейта, обой, кларинет, фагот, саксофон, тромпет, цугтромбон, туба, ударни
инструменти, акордеон, класическо пеене, поп и джаз пеене;
2. за професия балетист по специалността класически танц;
3. за професия актьор, специалност драматичен театър;
4. за професия дизайнер по специалностите рекламна графика и сценичен
костюм;
ПРИЕМНИ ИЗПИТИ
•
•
•

за VIII клас - за всички специалности от професия музикантинструменталист - изпит по музикален инструмент и по солфеж;
за VIII клас за специалностите от професия музикант-вокалист - изпит по
специалността и изпит по солфеж.
за VIII клас за специалностите актьор, рекламна графика и сценичен
костюм – изпит по съответната специалност;

Забележка: Приемните изпити се провеждат по учебно-изпитни програми, които се
утвърждават от министъра на културата.
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. заявление по образец за кандидатстване с подредени желания по специалности;
2. служебна бележка или друг документ, удостоверяващ че кандидатът се обучава
в VII 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 и
включва следната допълнителна информация:
а) за цветоусещане – за кандидати, постъпващи за професия дизайнер по
специалностите рекламна графика и сценичен костюм;
б) 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 професия балетист;

в) 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 специалности от професия музикант-вокалист;
г) за липса или наличие на увреждания на дихателните пътища, белите дробове и
сърцето, които да не позволяват обучение по духови инструменти – за кандидати по
професия музикант-инструменталист със специалности духови инструменти;
4. копие на застрахователна полица "Злополука" за ученици, които полагат изпит
по танцово изкуство, за деня на изпита. /Кандидатите могат да се възползват от
възможността за застраховка, сключена от училището, след представяне на ЕГН на
ученика/
Документи за кандидатстване се приемат в периода 14 – 23. 06. 2021 г. по
електронен път на адрес: priem-8klas@abv.bg

