
    № Училище, клас, специалности
Брой 

ученици
Брой паралелки

П

Р

И
1 НМУ-София

I клас: пиано, акордеон, цигулка, виола,  виолончело, контрабас,  

класическа китара,  арфа, флейта, обой, кларинет, валдхорна, тромпет, 

ударни инструменти, народно пеене.

60 3

V клас: пиано, акордеон, цигулка, виола, виолончело, контрабас,  

класическа китара,  арфа, флейта, обой, кларинет, фагот,  саксофон, 

тромпет, валдхорна,  цугтромбон, ударни инструменти, народно пеене.
72 3

VIII клас: пиано, акордеон, цигулка, виола, виолончело, контрабас,  

класическа китара, арфа, флейта, обой, кларинет, фагот, саксофон, 

тромпет, валдхорна, цугтромбон, туба, ударни инструменти, народно 

пеене, класическо пеене, поп и джаз пеене.

78 3

общо: 210 9

2. НУМТИ-Пловдив

I клас: пиано, акордеон, цигулка, виола, виолончело, класическа 

китара, арфа, флейта, обой, кларинет, фагот, валдхорна, тромпет, 

ударни инструменти, народно пеене.
36 2

V клас:   пиано, акордеон, цигулка, виола, виолончело, контрабас, 

класическа китара, арфа, флейта, обой, кларинет, саксофон, фагот, 

валдхорна, тромпет, цугтромбон, ударни инструменти, народно пеене.
36 2

VIII клас: пиано, акордеон, цигулка, виола, виолончело, контрабас,  

класическа китара, арфа, флейта, обой, кларинет, фагот, саксофон, 

валдхорна, тромпет, цугтромбон, туба, ударни инструменти,  

класическо пеене, поп и джаз пеене, народно пеене.

38 2

общо: 110 6

3. НУИ-Плевен

I клас: пиано, акордеон, цигулка, виола, виолончело, контрабас, 

класическа китара, флейта, обой, кларинет, фагот,  тромпет, валдхорна, 

ударни инструменти, кавал, гайда,  гъдулка, тамбура, народно пеене.
22 1

V клас: пиано, акордеон, цигулка, виола, виолончело, контрабас, 

класическа китара, флейта, обой, кларинет, фагот, валдхорна, тромпет,  

цугтромбон, ударни инструменти, кавал, гайда, гъдулка, тамбура, 

народно пеене, български танци, изобразително изкуство.

66 3

VIII клас: пиано, акордеон, цигулка, виола, виолончело, контрабас, 

класическа китара, флейта, обой, кларинет, фагот, валдхорна, тромпет,  

цугтромбон, туба, ударни инструменти, кавал, гайда, гъдулка, тамбура, 

народно пеене, поп и джаз пеене, български танци, актьорство-

драматичен театър,  рекламна графика, изящни изкуства - живопис, 

графика.

63 3

общо: 151 7

4. НУИ-Варна

I клас: пиано, акордеон, цигулка, виола, виолончело, контрабас, 

класическа китара, флейта, обой, кларинет, фагот, ударни 

инструменти, кавал, гайда, гъдулка, тамбура, народно пеене, 

класически танц.

44 2
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V клас: пиано, акордеон, цигулка, виола, виолончело, контрабас, 

класическа китара, флейта, обой, кларинет, фагот, тромпет, 

цугтромбон, ударни инструменти, кавал, гайда, гъдулка, тамбура, 

народно пеене, класически танц, български танци, изобразително 

изкуство.

76 3

VIII клас: пиано, акордеон, цигулка, виола, виолончело, контрабас, 

класическа китара, флейта, обой, кларинет, фагот, валдхорна, тромпет, 

цугтромбон,   ударни инструменти, кавал, гайда, гъдулка, тамбура, 

народно пеене, класическо пеене, поп и джаз пеене, класически танц, 

български танци, рекламна графика, изящни изкуства - живопис, 

графика, скулптура.

78 3

общо: 198 8

5. НУИ-Русе

I клас: пиано, акордеон, цигулка, виола, виолончело, класическа 

китара, флейта, обой, кларинет, фагот,  ударни инструменти, народно 

пеене, класически танц, български танци, изобразително изкуство.
40 2

V клас:  пиано, акордеон, цигулка, виола, виолончело, контрабас, 

класическа китара, флейта, обой, кларинет, фагот, тромпет, валдхорна, 

цугтромбон, ударни инструменти, народно пеене, класически танц, 

изобразително изкуство.

38 2

VIII клас: пиано, акордеон, цигулка, виола, виолончело,  контрабас, 

класическа китара, флейта, обой, кларинет, фагот, тромпет, валдхорна, 

цугтромбон, ударни инструменти, народно пеене, класическо пеене, 

поп и джаз пеене, класически танц, актьорство - драматичен театър, 

рекламна графика, изящни изкуства - живопис, графика, скулптура.

56 3

общо: 134 7

6. НУМСИ-Бургас съгласувано

I клас: пиано, акордеон, цигулка, виола, виолончело, класическа 

китара,  кларинет, фагот,  тромпет, ударни инструменти, класически 

танц.

42 2

V клас:  пиано, акордеон, цигулка, виола, виолончело, контрабас, 

класическа китара,  флейта, обой, кларинет, фагот, тромпет, 

цугтромбон, ударни инструменти, класически танц.
48 2

VIII клас: пиано, акордеон, цигулка, виола, виолончело, контрабас, 

класическа китара, флейта, обой, кларнет, фагот,  тромпет, 

цугтромбон, ударни инструменти, класическо пеене, поп и джаз пеене, 

класически танц, актьорство - драматичен театър, сценичен костюм, 

рекламна графика.

68 3

158 7

7. НУМСИ-Стара Загора

Подготвителна група: пиано, цигулка, виолончело,  класическа 

китара, блокфлейта, ударни инструменти.
12 1

I клас: пиано, акордеон, цигулка, виола, виолончело, контрабас, 

класическа китара, флейта, обой, кларинет, фагот, ударни 

инструменти.

20 1

V клас: пиано, акордеон, цигулка, виола, виолончело, контрабас, 

класическа китара, флейта, обой, кларинет, фагот, саксофон, 

валдхорна, тромпет, цугтромбон, ударни инструменти, класически 

танц, български танци.

40 2

VIII клас: пиано, акордеон, цигулка, виола, виолончело, контрабас, 

класическа китара, флейта, обой, кларинет, фагот, саксофон, 

валдхорна, тромпет, цугтромбон, туба, ударни инструменти, 

класическо пеене, поп и джаз пеене, класически танц, български танци, 

актьорство - драматичен театър.

50 2

общо: 122 6

8. НУФИ-Котел



I клас: кавал, гайда, гъдулка, тамбура, народно пеене,  български 

танци.
18 1

V клас: кавал, гайда, гъдулка, тамбура, народно пеене, акордеон, 

български танци.
36 2

VІІІ клас: кавал, гайда, гъдулка, тамбура, народно пеене, акордеон, 

български танци.
36 2

общо: 90 5

9. НУФИ-Широка лъка 

VIII клас: кавал, гайда, гъдулка, тамбура, народно пеене, български 

танци.
20 1

общо: 20 1

10. НУТИ - София

V клас: класически танц, български танци, модерен танц 52 2

VIII клас: класически танц, български танци, модерен танц 78 3

общо: 130 5

11. НУИИ - София 

VIII клас: изящни изкуства - живопис,  графика,  скулптура, 

илюстрация и оформление на книгата.
52 2

общо: 52 2

12. НГПИ - София 
VІІІ клас: художествена тъкан, художествена дърворезба, 

художествена обработка на метали, детски играчки  и сувенири, 

пространствен дизайн, рекламна графика, силикатен дизайн, моден 

дизайн.

90 4

общо: 90 4

13. НХГ - Пловдив 
VІІІ клас: изящни изкуства - живопис, графика, скулптура,  стенопис; 

рекламна графика, пространствен дизайн, иконопис. 52 2

общо: 52 2

14. НГСЕИ - Пловдив 

VІІІ клас: компютърна анимация, сценичен костюм, театрална кукла, 

актьор - куклен театър. 48 2

общо:
48 2

15. НХГ - Сливен

VІІІ клас: иконопис, художествена тъкан, рекламна графика. 24 1

общо: 24 1

16. НГПИ - Трявна

VІІІ клас: художествена дърворезба, интериорен дизайн, иконопис. 26 1

общо: 26 1

17. НУПИ - Троян

V клас: изобразително изкуство. 22 1

VІІІ клас: художествена керамика, рекламна графика. 26 1

общо: 48 2

 18. НУПИД - Казанлък

V клас: изобразително изкуство. 18 1
VІІІ клас: изящни изкуства - живопис, графика, скулптура;  рекламна 

графика, промишлен дизайн, пространствен дизайн, лютиерство - 

класически инструменти.
48 2

общо: 66 3

19. ПГПИ - Смолян

VIII клас: художествена тъкан, рекламна графика. 24 1

общо: 24 1

20. ПГКО - Кунино

VIII клас: професия каменоделец, специалности каменоделство и 

декоративни скални облицовки. 18 1

общо: 36 1

21. НПГПФ - София



VIII клас: полиграфия, фотография, графичен дизайн, компютърна 

графика, компютърна анимация, библиотекознание.
104 4

общо: 104 4

22. НГДЕК - София

V клас: 88 4

VIII клас: 78 3

общо: 166 7

23. НУКК - Г.Баня

първа група на детска градина 44 2
І клас 72 3
VІІІ клас 52 2

общо: 168 7

всичко бройки: 2227 98

резерв за равен бал и близнаци 40

общо с резервни бройки за равен бал 2267 98


