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НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 
 

 
ИЗВАДКА ОТ  НАРЕДБА № 2 ОТ 12.08.2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА 

 

Чл. 16. (1) (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2017 г., бр. 81 от 2018 г., бр. 88 от 2019 г.) Учениците се записват в училището, в което са приети, 

в срок до 5 работни дни от деня на обявяването на утвърдения списък на приетите ученици в училището.  

(2) (Нова – ДВ, бр. 81 от 2018 г., изм., бр. 88 от 2019 г.) Учениците се записват със заявление съгласно приложение № 3, като 

задължително прилагат в оригинал следните документи:  

1. акт за раждане на ученика – за сверяване на място на данните за ученика;  

2. лична карта на родител или на лице, представляващо ученика, на основание документ, удостоверяващ качеството му на 

настойник, попечител или лице, полагащо грижа за кандидата – за сверяване на място;  

3. за постъпване в I клас – удостоверение за завършена подготвителна група;  

7. оригинал на медицинско свидетелство съгласно изискванията, посочени в чл. 10, ал. 1, т. 6.  

(3) (Нова – ДВ, бр. 81 от 2018 г.,изм., бр. 88 от 2019 г.) В случай че приетите ученици в първи клас не са получили удостоверение 

за завършена подготвителна група към датата на подаване на заявлението по ал. 2, те представят документа в срок не по-

късно от 15 юни. В случай че в посочения срок удостоверението не бъде представено, заявлението за записване на ученика в 

училището не може да бъде разгледано, съответно ученикът не се записва в училището.  

(4) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 81 от 2018 г., изм., бр. 88 от 2019 г.) Кандидатите, които не представят към заявлението по ал. 2 

документ за завършен съответен клас или медицинско свидетелство, губят мястото си в класирането. 

ОРИГИНАЛНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ЗАВЪРШЕНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ТРЯБВА ДА 

БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ В УЧИЛИЩЕТО НА 2 И 3 ЮНИ ОТ 9.30 ДО 17.00ч. 


