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ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§1. Кандидат-студентите, представили документи с невярно 

съдържание, направили опит да подават невярна информация при 
попълване на кандидатстудентските си документи или да заблудят 
Комисията по кандидатстудентски прием  и ръководството на ТрУ, се 
отстраняват от участие в конкурса. 

§2. Централната комисия по приема (ЦКП) е орган, оторизиран при 
необходимост да изменя и допълва регламента на кандидатстудентските 
конкурси, т.е. да изменя и допълва записаното в Кандидатстудентския 
справочник на университета. Решенията се взимат на заседания на ЦКП и 
се публикуват в сайта на университета. 

§3. Всички спорни кандидатстудентски въпроси се решават от Ректора 
на ТрУ, в съответствие със Закона за висшето образование, Правилника за 
устройство, дейност и управление на ТрУ и други вътрешно-нормативни 
документи.  

§4. Заявления и жалби по кандидатстудентски въпроси, с изключение на 
такива за идентифициране на писмените работи (чл. 18, ал. 2), се подават 
до Ректора в срок до 01.09.2022 г. 

§5. Граждани на държави - членки на Европейския съюз и на 
Европейското икономическо пространство, кандидатстващи за обучение на 
английски език полагат тест на английски език по биология и химия за 
специалност „Медицина” и биология за „Ветеринарна медицина”. 
Кандидатите, които са граждани на държави, в които английският език не е 
официален език, полагат и изпит по английски език. Кандидатстудентските 
изпити за англоговорящите кандидати се провеждат в онлайн сесии и се 
обявяват на сайта на университета. 

§6. Във връзка с чл. 68, ал. 5 от ЗВО на кандидат-студентите - лауреати 
на национални и международни олимпиади, завършващи средно 
образование в годината, в която се провежда олимпиадата, се признава 
оценка от конкурсен изпит 6.00, когато конкурсният изпит за желаната от тях 
специалност съответства на предмета на олимпиадата. 

§7. Не се допускат до участие през отделните етапи на 
кандидатстудентската кампания преподаватели и служители от Тракийския 
университет, чийто деца, племенници, внуци и други близки родственици са 
кандидат-студенти в ТрУ. 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: Във връзка с окончателното утвърждаване на 
държавната поръчка от МОН за прием на студенти за учебната 
2022/2023 година са възможни промени в настоящите правила.  


