
ЗАПОВЕД  
 

№ III – 109/23.02.2022 г. 

 

На основание чл. 259 от ЗПУО,  чл. 10 ал. 4 от Наредба № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата, издадена 

от министъра на културата, обн., ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., изм. и доп., бр. 79 от 3.10.2017 г., бр. 81 от 2.10.2018 г., бр. 88 от 8.11.2019 г.  

 

ОПРЕДЕЛЯМ 

 

Организация и график на дейностите за провеждане на приемни изпити за  I, V, VIII клас и приравнителни изпити в  

Национално музикално училище „Любомир Пипков” за учебната 2022/2023 година  

 

№ Вид дейност срок 

 I клас V клас VIII клас и приравнителни 

изпити 

1 Подаване на документи по чл. 10 за постъпване в I, V 

и VIII и кл. и приравнителни изпити.  

11.04.2022 – 15.04.2022г. 06.06.2022 – 10.06.2022г.  17.06.2022 – 23.06.2022г. 

2 Провеждане на изпити за проверка на способностите 19.04. – 20.04.2022г.  17.06.2022 – 21.06.2022г.  27.06. 2022 – 30.06. 2022г. 

  Обявяване на списък с резултатите на кандидатите от 

всеки положен изпит, подредени по реда на входящия 

номер, без да се обявяват техните имена, на интернет 

страницата на училището и на достъпно място в 

сградата 

След приключване 

работата на комисиите за 

оценяване 

След приключване 

работата на комисиите 

за 

оценяване 

След приключване 

работата на комисиите за 

оценяване 

4 Утвърждаване със заповед списъка на класираните и 

приети ученици. Обявяване на интернет страницата на 

училището и на достъпно място в сградата 

21.04. 2022г. 22.06.2022г. 01.07.2022г. 

5 Записване на приетите ученици 26.04.2022 – 03.05.2022г. 23.06.2022 – 29.06.2022г. 04.07.2022 - 08.07.2022г.  

7 Записване на кандидатите по реда на чл. 16, ал. 5 

следващи по успех в низходящ ред. 

04.05.2022г. 30.06.2022г. 11.07.2022г. 

8 Обявяване на незаети места по реда на чл. 16, ал. 8 за 

пренасочване на кандидати, които не са приети по 

посочените от тях желания. 

05.05.2022г. 01.07.2022г. 12.07.2022г. 



9 Подаване на заявление за участие в класиране по нови 

желания по чл. 16, ал. 8. 

09.05.2022 – 10.05.2022г. 04.07.2022 - 05.07.2022г. 13.07.2022 - 14.07.2022г. 

10 Класиране на кандидатите по чл. 16, ал. 8. 11.05.2022г. 06.07.2022г. 15.07.2022г. 

11 Записване на кандидатите по чл. 16, ал. 8. 12.05.2022 – 13.05.2022г. 07.07.2022– 11.07.2022г. 18.07.2022 – 20.07.2022г. 

12 Подаване на заявление за участие в изпити на 

основание на чл. 16, ал. 9 за попълване на незаети 

места. 

29.08.2022 – 02.09.2022г. 29.08.2022 – 02.09.2022г. 29.08.2022 – 02.09.2022г. 

13 Провеждане на изпит за проверка на способностите за 

кандидати по чл. 16, ал.9. 

05.09.2022г. 05.09.2022г. 05.09.2022г. 

14 Утвърждаване на списъка на приетите кандидати по 

чл. 16, ал. 9. 

07.09.2022г. 07.09.2022г. 07.09.2022г. 

15 Записване на кандидатите по чл. 16, ал. 9. 08.09.2022 – 09.09.2022г. 08.09.2022 – 09.09.2022г. 08.09.2022 – 09.09.2022г. 

 

 

Заповедта да бъде публикувана на електронната страница на училището и да бъде оповестена на видно място в сградата. 

 

  

 

Директор: 

23.2.2022 г.

X Столина Добрева

Столина Добрева

Signed by: Stolina Bozhidarova Dobreva  
   

 

 

 

 


