
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: документ по образец, декларация – съгласие за обработване на лични данни, документ 
за самоличност /връща се веднага след сверяване/.  

Кандидатите, ползващите предимство по чл.11 ал. 1 и ал. 2 представят необходимите 
документи. 

Възстановяващите студентски права представят горепосочените документи, копие на 
дипломата за средно образование и уверение от съответния деканат. Успешно положили 
предварителните изпити, не подават документи за участие в класирането и възстановяват права 
от началото на новата учебна година. Завършилите средното си образование от и след 2008 год. 
могат да възстановят студентските си права с ДЗИ. 

1. На предварителните кандидатстудентски изпити имат право да се явят както лица, 
завършили средното си образование 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 или от ДЗИ. 

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

(2) За редовните изпити в университета се подават следните документи, съгласно сроковете 
в Приложение № 2А: 

1. Състезателен картон (по образец, валиден само за ТрУ). Закупува се от ТрУ, бюрата на 
Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (ЦКПИ) или Националната асоциация 
за прием на студенти (НАПС). 

2. Оригинал и копие от дипломата за завършено средно образование. Оригиналът на 
дипломата се връща на кандидата след сверяване с копието и заверка от длъжностното лице, 
което приема кандидатстудентските документи. 

3. Завършилите средно образование в небългарски училища представят Удостоверение от 
Регионален инспекторат по 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, кандидатите имат възможност 
да положат ДЗИ в училище, определено от Регионален инспекторат по 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 
от и след 2008 год. могат да възстановят студентските си права с ДЗИ. 

 7. Кандидатите за специалност „Управление на здравните грижи”, ОКС „бакалавър” представят 
и диплома за завършен медицински колеж или придобито по-рано полувисше медицинско 
образование, и диплома за средно образование. 

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). Закупува се 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 кандидат-студентски изпит в ТрУ.  
г/ Кандидатите, завършили успешно Център „Езиково и специализирано обучение на 
чуждестранни граждани“ към Тракийски университет или някой от департаментите, организарани 
към други български висши училища, представят Свидетелство за езикова подготовка. Оценките 
по специализираните предмети от Свидетелството 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). 

Чл. 14. (1) Подадените кандидатстудентски документи важат за кандидатстване едновременно 
за всички специалности и форми на 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. 

(3) Длъжностното лице, което приема документите не носи отговорност за неправилно 
попълнени или непредставени 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. 
 


