
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. С тези правила се определят условията за приемането на български граждани и граждани 
на държави от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, завършили средно 
образование. 

Чл. 2. В Тракийски университет (ТрУ) се провежда обучение след завършено средно 
образование за придобиване на следните образователно-квалификационни степени: 

1. „професионален бакалавър” - с минимален срок на обучение 3 години; 
2. „бакалавър” - с минимален срок на обучение 4 години; 
3. „магистър” - с минимален срок за обучение 5 години. 
Чл. 3. Кандидатстването се извършва чрез:  
1. полагане на конкурсен писмен изпит/тест в две сесии – предварителна и редовна, като 

резултатите се признават само за годината, в която са положени, или  
2. с оценка от положен държавен зрелостен изпит (ДЗИ) от дипломата за средно образование 

от и след 2008 г., 
съгласно Приложение № 1 от настоящите правила. 
Чл. 4. В ТрУ могат да кандидатстват едновременно за всички специалности и форми на 

обучение - редовна и задочна, лица отговарящи на условията в настоящите правила. 
Чл. 5. (1)Приемането на студенти за обучение, субсидирано от държавата се извършва по 

предварително обявени места. Броят на приеманите студенти се предлага от университета и се 
утвърждава от Министерския съвет.  

(2) Приемането на студенти за обучение на собствени средства се извършва съобразно чл. 21, 
ал. 2 и чл. 9, ал. 3, т.6 „б“ от ЗВО в съответствие с капацитета на професионалното направление 
и специалности от регулираните професии. Броят на приеманите студенти по чл. 21, ал. 2 е до 5 
% или 10 % от капацитета на професионалното направление/специалности от регулираните 
професии, в зависимост от акредитационната оценка. Предложението се прави от звената на 
Тракийски университет и се утвърждава с решение на Централната комисия.  

Чл. 6. Класирането и приемането на кандидатите се извършва по ред, посочен в разделите 
„Образуване на бала” и „Класиране”. 

Чл. 7. ТрУ не е длъжен да се съобразява с графиците за кандидатстудентските изпити на 
другите висши училища. 

Чл. 8. Разпределението на местата по специалности, по форми на обучение (редовно и 
задочно) и заплащане (държавна поръчка или собствени средства), както и графикът за подаване 
на документи и провеждане на изпитите, се публикуват на сайта на ТрУ преди началото на 
кандидатстудентската кампания.  
 


