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ОСМИ КЛАС 

Музикални инструменти Актьор "Драматичен театър" Класическо 
пеене 

Поп и джаз 
пеене 

Специалност -      
класически танц 

Специалност -      
български танци 

1. Заявление по образец от НУМСИ 
"Христина Морфова" /приложение 
№2/ 
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1. Заявление по образец от НУМСИ 
"Христина Морфова" /приложение 
№2/ 

2. Копие на медицинско свидетелство 
със заключение, че обучението по 
специалностите и професиите, за които 
кандидатства ученикът, не е 
противопоказно на здравословното му 
състояние, издадено от 
общопрактикуващия лекар на ученика, 
което включва допълнителна 
информация 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 
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професиите, за които 
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противопоказно на 
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2. Копие на медицинско 
свидетелство със заключение, че 
обучението по специалностите и 
професиите, за които кандидатства 
ученикът, не е противопоказно на 
здравословното му състояние, 
издадено от общопрактикуващия 
лекар на ученика, което включва 
допълнителна информация от 
фониатър или специалист "Уши, нос, 
гърло" /УНГ/ за липса или наличие 
на заболяване, което да не 
позволява обучение по вокално 
изкуство 

2. Копие на медицинско свидетелство 
със заключение, че обучението по 
специалностите и професиите, за 
които кандидатства ученикът, не е 
противопоказно на здравословното 
му състояние, издадено от 
общопрактикуващия лекар на 
ученика, което включва допълнителна 
информация 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 

      

3. Застрахователна полица 
"Злополука" за деня на изпита - копие 

 

Забележка: 
 1. При подаване на документите, кандидатите представят оригиналите за сверяване. 

2. Документите се подават в сградата на училището. 

  


