
              
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА 

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ  и УКАЗАНИЯ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

В НАЦИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ ПО ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА  

И ДИЗАЙН”АКАДЕМИК ДЕЧКО УЗУНОВ”, ГРАД  КАЗАНЛЪК 

 
НАРЕДБА № Н-5 от 08.09.2008 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА 

 

ПЕТИ КЛАС /след завършен ІV клас/ за VІ и VІІ приравнителен/ за 

специалност “Изобразително изкуство”  изпит по Фигурална композиция за 

4 учебни часа по зададена тема – формат -блок№4 с цветен материал, който 

се осигурява от учениците . 

 

ОСМИ КЛАС / след завършен седми клас/  изпит по Рисуване на група 

обемни тела по натура с черен молив на 35/50 см. за 6 учебни часа. 

 Професия “Дизайнер”  

специалности ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН, ПРОСТРАНСТВЕН  ДИЗАЙН 
и РЕКЛАМНА ГРАФИКА  

 Професия “Художник – изящни изкуства” - специалност  ИЗЯЩНИ 

ИЗКУСТВА  

 Професия “Лютиер” - специалност  КЛАСИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ  

 

 Учениците подават в сградата на НГПИД"Акад. Дечко Узунов" от 

13.06.2015 г. до 19.06.2015 г.  следните документи : 
* заявление по образец за кандидатстване с подредени желания по специалности; 

* копие и оригинал на акт за раждане;  

* копие и оригинал на Удостоверение за завършен начален етап на основно 

образование/       копие и оригинал от удостоверение за завършен VІІ клас; 

* копие и оригинал на медицинско свидетелство със заключение, че ученикът може да 

кандидатства за съответната специалност и със  статус за цветоусещане, издадено от 

личния лекар на ученика 

Записването започва веднага след изпита с оригиналите на документите в 

училището. 

 Таксата за изпит е 6.00 лв. и се внася в училището.  
 

 Изпитът за V, VІ, VІІ и VІІІ клас по РИСУВАНЕ е на 20.06.2015г. /събота/  от 8.00 

часа в сградата на НГПИД"Акад. Дечко Узунов".  

 Изпитът по Музика за спец. Класически инструменти е на 21.06.2015 г. от 8.00 часа. 

Кандидатите влизат в сградата в 7.30 часа с входящия си номер, по който ще бъде 

изнесен и списъка с оценките от изпита. 
 

 

 

 

ДИРЕКТОР:  
  ПЕТЯ МИНЕКОВА                          


