
График на дейностите по приемане на ученици в Национално училище по 

изкуствата „Добри Христов“ – гр. Варна за учебната 2019-2020 г. 

№ вид дейност срок 
 За I клас  

1. Подаване на документи за кандидатстване 1 април - 5 април 2019 г. 

2. 
Провеждане на изпити за проверка на 
способностите 

- 15 април 2019 г. – класически 
танц 

- 17 април 2019 г. – музикално 
изкуство 

3. Обявяване на резултатите от изпитите 
непосредствено след 
приключване на работата 
на изпитната комисия 

4. Обявяване на списъците с приетите ученици 22 април 2019 г. 

5. 
Записване (потвърждаване) на приетите 
ученици 

23 април – 2 май 2019 г. 

6. 
Обявяване на записалите се ученици и 
броя на незаетите места 

3 май 2019 г. 

7. 
Попълване на незаетите места и записване 
(потвърждаване) на приетите ученици 

7 - 10 май 2019 г. 

№ вид дейност срок 
 За V клас   

1. Подаване на документи за кандидатстване   30 май – 5 юни 2019 г. 

2. 
Провеждане на изпити за проверка на 
способностите 

8 юни – 11 юни 2019 г. 

3. Обявяване на резултатите от изпитите 
непосредствено след 
приключване на работата на 
изпитната комисия 

4. Обявяване на списъците с приетите ученици 
  14 юни 2019 г. 

5. Записване на приетите ученици 24 юни – 28 юни 2019 г. 

6. 
Обявяване на записалите се ученици и 
броя на незаетите места 

 
1 юли 2019 г. 

7. 
Попълване на незаетите места и записване на 
приетите ученици 

 
2 юли - 4 юли 2019 г. 

№ вид дейност срок 
 За VIII клас   

1. Подаване на документи за кандидатстване  30 май – 5 юни 2019 г. 

2. 
Провеждане на изпити за проверка на 
способностите 

   1 юли – 3 юли 2019 г. 

3. Обявяване на резултатите от изпитите 
непосредствено след 
приключване на работата на 
изпитната комисия 

4. Обявяване на списъците с приетите ученици 
  5 юли 2019 г.  

5. Записване на приетите ученици 8 юли – 12 юли 2019 г. 

6. 
Обявяване на записалите се ученици и 
броя на незаетите места 

 
12 юли 2019 г. 

7. 
Попълване на незаетите места и записване на 
приетите ученици 

 
15 юли - 17 юли 2019 г. 



                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ вид дейност срок 
 Приравнителни изпити  
 Обявяване на свободни места за 

 II, III, IV, VI, VII, IX, X клас 
3 юни 2019 г. 

1. Подаване на документи за кандидатстване  24 юни – 28 юни 2019 г. 

2. 
Провеждане на изпити за проверка на 
способностите 

   1 юли – 3 юли 2019 г. 

3. Обявяване на резултатите от изпитите 
непосредствено след 
приключване на работата на 
изпитната комисия 

4. Обявяване на списъците с приетите ученици 
  5 юли 2019 г.  

5. Записване на приетите ученици 8 юли – 12 юли 2019 г. 

6. 
Обявяване на записалите се ученици и 
броя на незаетите места 

 
12 юли 2019 г. 

7. 
Попълване на незаетите места и записване на 
приетите ученици 

 
15 юли - 17 юли 2019 г. 


