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ПРАВИЛА 
ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОКС „МАГИСТЪР”  

СЛЕД ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Чл. 1. (1) С тези правила се определят условията за приемане на български 

граждани и граждани на държави от Европейския съюз и Европейското 
икономическо пространство, завършили висше образование, за обучение в 
образователно-квалификационната степен „магистър“ в Тракийския университет.  

(2) За образователно-квалификационната степен „магистър“ могат да 
кандидатстват лица, завършили висше образование. 

(3) Лицата, завършили висше образование, субсидирано от държавата и 
придобили образователно-квалификационна степен „магистър“ не могат да 
кандидатстват за следваща магистратура, субсидирана от държавата. 

Чл. 2. Кандидатстването и приемането на студенти в образователно-
квалификационната степен „магистър“ се извършва на основание Закона за висше 
образование, Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше 
образование по образователно-квалификационни степени и Наредбата за 
държавните изисквания за приемане на студенти във ВУ на Р България. 

Чл. 3. (1) Обучението в магистърската степен се организира в магистърски 
програми, които: 

1. Профилират и задълбочават подготовката в съответствие с придобитата 
специалност на образователно-квалификационна степен „бакалавър“; 

2. Дават допълнителна широко-профилна и интердисциплинарна подготовка за 
придобилите висше образование на образователно-квалификационна степен 
„бакалавър“ или „магистър“ по друга специалност. 

3. Лицата, придобили образователно-квалификационна степен 
„професионален бакалавър“, могат да продължат образованието си в 
образователно-квалификационна степен „магистър“ само в същото професионално 
направление. 

Чл. 4. За учебната 2022/2023 година ТрУ ще обяви конкурс за прием на студенти 
в образователно-квалификационната степен „магистър“ за: 

1. Места субсидирани от държавата. Броят на приеманите студенти по 
професионални направления и форми на обучение се предлага от университета (по 
предложение на факултетите) и се утвърждава от Министерския съвет.  

2. Места за обучение срещу заплащане. Броят на местата за прием на студенти 
за обучение срещу заплащане се определя в съответствие с капацитетните 
възможности на професионалното направление. 

Чл. 5. (1) Разпределението на местата за прием по магистърски програми,  
форми на обучение, и заплащане – държавна поръчка и собствени средства, както 
и графикът за подаване на документи, се публикува на сайта на университета преди 
началото на приема на документи за магистърските програми. 

Чл. 6. Правото за обучение срещу заплащане (собствени средства) ползват 
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лицата, завършили висшето си образование с успех от дипломата за завършено 
висше образование не по-нисък от ДОБЪР, съгл. чл. 21, ал. 13, т. 4 от Закона за 
висше образование. 

Чл. 7. За участие в кандидатстудентския конкурс се заплаща такса, определена 
с постановление на Министерския съвет. 

(1) От такса за участие в конкурса се освобождават: 
а/ лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто - 
удостоверява се с решение на ТЕЛК; 
б/ кръгли сираци не по-възрастни от 25-годишна възраст към годината на 
кандидатстването - удостоверява се с актове за смъртта на родителите и лична 
карта на кандидат-студента. ; 
в/ лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за 
закрила по реда на Закона за закрила на детето - настаняване в приемно семейство, 
социална услуга от резидентен тип или специализирана институция –  удостоверява 
се със служебна бележка от съответния дом; 
г/ военноинвалиди и военнопострадали; 
д/ майки (бащи) с три и повече деца – представят се удостоверения за раждане на 
децата и лична карта на родителя. 

(2) Половин такса плащат близнаци, когато и двамата кандидатстват в ТрУ - 
представят се удостоверения за раждане. 

Чл. 8. (1) По време на обучението си студентите, приети в места, субсидирани 
от държавата (държавна поръчка), заплащат семестриална такса, утвърдена от 
Министерския съвет. 

(2) Сумата за обучение срещу заплащане, се определя с решение на 
Академичния съвет. 

Чл. 9. Класирането и приемането на кандидатите се извършва по ред, посочен 
в раздела „Състезателни изпити, състезателен бал и класиране” на настоящите 
правила. 


