
                                                                                      Извадка:

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ЗА
ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС ЗА СПЕЦИАЛНОСТ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

И В ОСМИ КЛАС ЗА ПРОФЕСИИТЕ ХУДОЖНИК – ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА И
ДИЗАЙНЕР В УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА

1. Изпит  по  рисуване  за  прием  в  V  клас - фигурална  композиция  по
зададена  тема.  Провежда  се  за  специалност  изобразително  изкуство  в
училищата, в които има прием от V клас. Изпитната тема се определя в
деня  на  изпита  чрез  жребий,  измежду  предварително  подготвените  от
комисия и запечатани в плик теми, утвърдени от директора на училището.
Изпълнение  с  цветен  материал  по  избор  на  кандидата.  Размер  на
рисувателния лист – 25/35 см. Продължителност – 4 учебни часа.

2. Изпит по рисуване за  прием в VIII  клас - рисуване на група от три
обемни  тела  по  натура.  Изпълнение  с  черен  материал  по  избор  на
кандидата. Размер на рисувателния лист - 35/50 см. Провежда се за всички
кандидати  за  VIII  клас за  професиите  художник  – изящни  изкуства и
дизайнер. Продължителност – 6 учебни часа.

Забележка:Всички  изпитни  теми  и  задачи,  както  и  критериите  за
оценяване  на  кандидатите  се  определят  от  комисии,  определени  със
заповед на директора на училището. Директорът на училището определя
със  заповед  датите  и  конкретните  процедури  за  провеждане  на  всеки
изпит. Приемни изпити се провеждат само по професии и специалности,
по които има утвърден държавен план-прием за съответното училище.
Всички  приемни  изпити  са  анонимни. Листовете  за  рисуване  се
осигуряват от училището. 
Един учебен час е с продължителност 45 мин.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗПИТИТЕ ПО РИСУВАНЕ

Листовете (картоните) за рисуване се осигуряват от училището.
Размери:

За V клас – 25/35 см. 
За VІІІ клас – 35/50 см.



V клас

Фигуралната композиция по зададена тема се изпълнява с цветен материал
по избор на кандидата. Продължителност: 4 учебни часа /един учебен час е с
продължителност  45  мин./.  Кандидатите  трябва  да  се  явят  пред  сградата  на
училището в 08:15 часа. Трябва да са с маски и да спазват отстояние един от
друг. Кандидатите ще бъдат пускани в училището по ред на входящите номера.
От 08:15 до 09:00 ч. всеки кандидат трябва да е заел мястото си на статива в
съответното  помещение  и  да  е  подготвил  материалите  си  за  рисуване.
/Стативите са подредени по входящите номера на кандидатите/.
Изпитът ще започне в 09.00 часа и ще приключи в 12.00 ч. 

Кандидатите да носят:     
 Защитна маска  
 Входящ номер (който ще получат на имейл) на хартиен носител или  

ще  покажат  на  телефона  си.  /Телефоните  ще  бъдат  събрани  и
поставени в прозрачен плик при влизане в съответното ателие./

 Медицинско свидетелство от личен лекар  
 Акварелни бои, темперни бои, пастели (сухи и маслени), цветни моливи,

акварелни моливи (по избор); черни моливи, гума, четки, палитри, съд за
вода, подложка за лист /фазер/. Подложката не е задължителна! 

VIII   клас  

Изпит:  рисуване  на група обемни тела  по натура - изпълнение с  черен
материал по избор на кандидата. Размер на рисувателния лист - 35/50 см.
Продължителност  – 6  учебни  часа. Кандидатите  трябва  да  се  явят  пред
сградата  на  училището  в  08:15  часа.  Трябва  да  са  с  маски  и  да  спазват
отстояние един от друг. Кандидатите ще бъдат пускани в училището по ред на
входящите номера. От 08:15 до 09:00 ч. всеки кандидат трябва да е заел мястото
си на статива в помещението и да е  подготвил материалите си за  рисуване.
/Стативите са подредени по входящите номера на кандидатите/.
Изпитът ще започне в 09.00 часа и ще приключи в 13.30 ч.

Кандидатите да носят:     
 Защитна маска  
 Входящ номер (който ще получат на имейл) на хартиен носител или  

ще  покажат  на  телефона  си.  /Телефоните  ще  бъдат  събрани  и
поставени в прозрачен плик при влизане в съответното ателие./

 Медицинско свидетелство от личен лекар  
 Подложка за лист 35/50 см. /фазер/; черни моливи, въглен, креда и др. (по

избор); гума, щипки.


