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УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 
Чл. 9. (1) В ТрУ могат да кандидатстват и да бъдат приети лица, които 

отговарят на следните условия: 
1. Да имат завършено средно образование, даващо им право да 

продължат обучението си във висши училища.  
2. Да имат балообразуващи оценки в дипломата за средно образование 

за съответните специалности, съгласно Приложение № 1.  
(2) Кандидатстващи за второ висше образование, субсидирано от 

държавата, могат да кандидатстват само за по-висока образователно-
квалификационна степен от вече придобитата. 

(3) Студенти в ТрУ могат да кандидатстват за други специалности в 
университета , като им се запазват студентските права по изучаваната 
специалност, в случай че кандидатстването им е неуспешно. 

(4) Студенти, приети в ТрУ по чл. 21, ал. 2 и чл. 9, ал. 3 т. 6 б в 
съответсвие с § 4  от ЗВО (платено обучение), имат право да кандидатстват 
за места, субсидирани от държавата в същата специалност. 

Чл. 10. Право да кандидатстват за висше образование по реда на 
българските граждани имат и следните лица: 

1. Граждани на държави-членки на Европейския съюз и на Европейското 
икономическо пространство; 

2. Чужденци, постоянно пребиваващи на територията на Р. България; 
3. Чужденци от българска народност, постоянно живеещи в чужбина; 
4. Чужденци, на които е предоставен статут на бежанци; 
5. Чужденци, на които е предоставен хуманитарен статут. 
Постоянното пребиваване, статутът на бежанец и хуманитарният статут 

се удостоверява с документ за самоличност, издаден от Министерството на 
вътрешните работи на Р. България. 

Чл. 11. Не се допускат да кандидатстват: 
1. Чуждестранни граждани, временно пребиваващи в Р. България. 
2. Студенти, които се обучават в други висши училища.  
3. Лица, които изтърпяват наказание „лишаване от свобода” към 

началото на учебната година. 
Чл. 12. 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; 
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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. 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 
Чл. 13. Кандидат-студентите подават лично или чрез други лица 

документи за кандидатстване. 
(1) За предварителните изпити, които се провеждат съгласно 

сроковете в Приложение № 2, се подават: онлайн документ по образец, 
декларация – съгласие за обработване на лични данни, сканиран документ 
за самоличност.  

Кандидатите, ползващите предимство по чл.12 ал. 1 и ал. 2 представят 
сканирани необходимите документи. 

Възстановяващите студентски права представят горепосочените 
документи, и сканирано уверение от съответния деканат. Успешно 
положилите предварителни изпити, възстановяват права от началото на 
новата учебна година без да подават документи за участие в 
кандидатстудентския конкурс. Завършилите средното си образование през 
и след 2008 год., които възстановят студентските си права с ДЗИ, не подават 
документи за предварителните изпити. Те подават документи в срока за 
прием на документи за кандидатстудентския конкурс.  

1. На предварителните кандидатстудентски изпити имат право да се 
явят както лица, завършили средното си образование през предходните 
години, така и завършващите през настоящата учебна година. 

2. Оценките, получени на предварителните изпити, са равностойни на 
оценките от редовните изпити. В балообразуването участва най-високата 
оценка от получените на предварителни изпити, редовен изпит/изпити или 
от ДЗИ (член 21 от настоящия справочник). 

3. Участието в предварителен изпит не е кандидатстване в 
университета! Кандидат-студентите подават документи за участие в 
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кандидатстудентския конкурс на университета в сроковете, посочени в 
Приложение № 2А. 

(2) За кандидатстудентския конкурс документи се подават онлайн или 
присъствено, съгласно сроковете в Приложение № 2А.  

1. Състезателен картон (по образец, валиден само за ТрУ). При 
присъствено подаване на документи състезателният картон се закупува от 
приемните пунктове на ТрУ, бюрата на Центъра за кандидатстудентска 
подготовка и информация (ЦКПИ) или Националната асоциация за прием на 
студенти (НАПС). В състезателния картон кандидат-студентът подрежда 
желанията си по реда на намаляващата сила на желанието – с първо 
желание (номер 1) означава най-желаната специалност, с номер 2 - 
следваща по сила на желанието му специалност и т.н. Кандидат-студентът 
избира броя и реда на посочените специалности в зависимост от желанията 
си, като се съобразява дали отговаря на условията за кандидатстване за 
избраните специалности. При онлайн подаване на документи 
състезателният картон е форма от софруера за кандидатстване, която 
кандидат-студентът попълва.  

2. Оригинал и копие от дипломата за завършено средно образование. 
Оригиналът на дипломата се връща на кандидата след сверяване с копието. 
Копието се заверява от длъжностното лице, което приема 
кандидатстудентските документи. При кандидатстване онлайн дипломата се 
прилага сканирана. Кандидат-студентите, които ще се явяват на 
кандидатстудентски изпити/тестове представят и копие от документ за 
самоличност. 

3. Завършилите средно образование в небългарски училища представят 
Удостоверение от Регионално управление на образованието за призната 
диплома, където оценките са  преизчислени към шестобалната система.  

4. Когато в дипломата за завършено средно образование няма оценка, 
участваща в образуването на състезателния бал за желаната специалност, 
кандидатите имат възможност да положат ДЗИ в училище, определено от 
Регионално управление на образованието.5. Кандидатите, ползващи 
предимство по чл. 11 ал. 1 и ал. 2 от настоящите правила, представят 
необходимите документи. 

6. Възстановяващите студентски права представят горепосочените 
документи, копие на дипломата за средно образование и уверение от 
съответния деканат. Успешно положилите кандидатстудентски изпити (т.е. с 
оценка минимум среден 3,00), не участват в класирането и възстановяват 
права от началото на новата учебна година. Завършилите средното си 
образование през и след 2008 год. могат да възстановят студентските си 
права с ДЗИ. 
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8. Кандидатите за втора специалност в друго професионално 
направление в ТрУ представят и уверение от съответния деканат за 
завършени семестри. 
     (3) Гражданите на ЕС кандидатстват и се състезават по реда на 
българските граждани. Те  подават следните документи: 
а/ Състезателен картон (по образец, валиден само за ТрУ), попълва се 
онлайн. За подаващите документи присъствено се закупува от ТрУ, бюрата 
на ЦКПИ или НАПС. 
б/ Удостоверение от Регионалното управление на образованието за 
призната диплома за средно образование, в което оценките са 
преизчислени към шестобалната система.  
 в/ Когато в дипломата за средно образование няма оценка, участваща като 
допълнителна балообразуваща оценка при формирането на бала, 
кандидатите представят удостоверение от РУО за последния клас, в който 
са изучавали съответния предмет. Когато в дипломата за средно 
образование няма оценка, участваща като основна балообразуваща оценка 
при формирането на бала, кандидатите имат две възможности – да положат 
ДЗИ в училище, определено от РУО, или да се явят на кандидатстудентски 
изпит в ТрУ.  
г/ Кандидатите, завършили успешно Център „Езиково и специализирано 
обучение на чуждестранни граждани“ към Тракийски университет или някой 
от департаментите, организирани към други български висши училища, 
представят Удостоверение за езикова подготовка. Оценките по 
специализираните предмети от Удостоверението могат да послужат като 
основни балообразуващи оценки, с изключение на основните 
балообразуващи оценки за специалността „Медицина“.  
е/ Граждани на ЕС, които кандидатстват в ТрУ за специалности, за които 
допълнителна балообразуваща оценка е тази по български език, трябва да 
представят удостоверение за успешно положен тест по български език, като 
минималното ниво на теста не може да е по-ниско от В2. Оценката е от 
положен тест, одитиран от европейска езикова организация, и се 
приравнява към „отличен“ (6,00). 
ж/ За кандидат-студенти, които през последните години на обучението си са 
били ученици в чуждестранни училища не по-малко от 3 години, когато в 
образуването на състезателния бал участва оценката от ДЗИ по български 
език и литература, но в дипломата за средно образование такава не е 
вписана, вместо нея за балообразуваща може да бъде взета 
средноаритметичната оценка от зрелостния изпит по съответния чужд език, 
изучаван в държавата, и оценката по т. „е“.  

Чл. 14. (1) Подадените кандидатстудентски документи важат за 
кандидатстване едновременно за всички специалности и форми на 
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обучение, ако са коректно попълнени.   
(2) Длъжностното лице приема документите на кандидата и издава  

регистрационен документ с входящ номер, подписан и подпечатан. Не е 
допустимо кандидат-студент да има повече от един входящ номер (да е 
подал документи повече от един път) за конкурса в ТрУ, независимо от броя 
на конкурсните изпити. Подаващите документи онлайн спазват инструкциите 
посочени в сайта. 

(3) Длъжностното лице, което приема документите не носи отговорност 
за неправилно попълнени или не представени в определения срок 
документи по вина на кандидат-студента. 

(4) Кандидатстудентски документи не се приемат след сроковете, 
определени в Приложение № 2 и № 2А на настоящите правила. Промени и 
допълнения във вече подадените документи са възможни в рамките на 
сроковете за подаване на документи. След изтичане на срока за подаване 
на документи, не се правят промени в номерацията на желанията. 

(5) Не се приемат документи, изпратени по пощата. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


