
НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНИ И СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА  
“ХРИСТИНА МОРФОВА” – СТАРА ЗАГОРА 

 
З А П О В Е Д 

 
№ 172 от 10.02.2022 год. 

 
       На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, Наредба №2 от 12.08.2016 год. за приемане и 
преместване на ученици в училищата по изкуствата. 
 

О П Р Е Д Е Л Я М: 
 

I. График за подаване на документи и дати за приемни изпити за подготвителен и 
първи клас: 
 
      1.  Подаване на документи по образец: 

• 28.03.2022 г.  – 08.04.2022 г.  
      2.  Дата за явяване на изпит за проверка на способностите: 

• 20.04.2022 г. – 9.30 ч. 
3. Обявяване на списък с резултатите: 

• 21.04.2022 г. 
4. Обявяване на списък с класираните ученици: 

• 26.04.2022 г. 
      5.   Записване на приетите ученици:  

• 27.04.2022 г. - 04.05.2022 г. 
      6.   Обявяване на записалите се ученици и броя на свободните места: 

• 05.05.2022 г. 
      7.   Попълване на незаетите места и записване на приетите ученици: 

• 09.05.2022 г. 
 

II. График за подаване на документи и дати за приемни изпити за V клас: 
       
       1.   Подаване на документи по образец: 

• 27.05.2022 г. -  10.06.2022 г. 
       2.   Дати за провеждане на изпит за проверка на способностите: 

• 13.06.2022 г. - 9.30 ч. – инструменталисти - всички специалности 
• 14.06.2022 г. – 11.00 ч. – класически танц  и  български танци 

             Графикът и редът за явяване на кандидатите се определя на 10.06.2022 г. от 
комисия, назначена със заповед на директора. 

  3.  Обявяване на списъка с резултатите на кандидатите: 
• 15.06.2022 г. 

  4.  Утвърждаване със заповед списъка на класираните и приети ученици:  
• 16.06.2022 г.  

  5.  Записване на приетите ученици:  
• 17.06.2022 г. – 23.06.2022 г. 

  6.  Обявяване на незаетите места:  
• 27.06.2022 г.  

        7.  Подаване на заявления за участие в класиране по нови желания: 
• 01.07.2022 г. 

        8.  Класиране на кандидатите: 
• 04.07.2022 г. 

        9.  Подаване на заявления за участие в изпити: 
• 23.08.2022 г. – 30.08.2022 г. 

       10.  Провеждане на изпитите за проверка на способностите: 
• 02.09.2022 г. – 9.30 ч. – всички специалности 

 
 
 



 
III. График за подаване на документи и приемни изпити за VIII клас: 
        

1. Подаване на документи по образец: 
• 15.06.2022 г. – 24.06.2022 г. 

2. Дати за провеждане на изпити за проверка на способностите: 
• 01.07.2022 г. – 09.30 ч. – пиано 
• 01.07.2022 г. – 11.00 ч. – класическо пеене, поп и джаз пеене 
• 04.07.2022 г.  – 09.30 ч. – струнни инструменти 
• 04.07.2022 г. – 9.30 ч. – класически танц, български танци 
• 04.07.2022 г. – 11.00 ч. – дървени, медни духови и ударни инструменти, 

акордеон 
• 04.07.2022 г. – 9.30 ч. – актьорство за драматичен театър 
• 04.07.2022 г. – 12.30 ч. – приравнителни изпити 

3. Обявяване на списъка с резултатите на кандидатите: 
• 05.07.2022 г. 

4. Утвърждаване със заповед списъка на класираните и приети ученици: 
• 06.07.2022 г. 

5. Записване на приетите ученици: 
• 07.07.2022 г. – 13.07.2022 г. 

6. Обявяване на незаетите места: 
• 14.07.2022 г. 

7. Подаване на заявление за участие в класиране по нови желания: 
• 15.07.2022 г. 

8. Класиране на кандидатите: 
• 18.07.2022 г. 

9. Подаване на заявления за участие в изпити: 
• 23.08.2022 г. – 30.08.2022 г. 

10. Провеждане на изпитите за проверка на способностите: 
• 02.09.2022 г. – 10.30 ч. – всички специалности 

 
       Контрол по изпълнението на заповедта ще упражня лично. 
                                                                                                                   
 
 
                                                                                            Директор:  
                                                                                                    / Красимир Къшев / 


