КЛАСИРАНЕ
Чл. 22. (1) В класирането за всички специалности участват кандидат-студенти с оценки от изпитите/тестовете минимум
среден (3,00) или с оценки от ДЗИ.
(2) Кандидатите могат да бъдат класирани само по една от желаните специалности и форми на обучение при всяко
класиране.
(3) Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал в съответствие с обявените места по специалности,
форми на обучение и категории (мъже, жени), както следва:
1. Съотношение мъже - жени:
а/ за сп. „Медицина” - 50 % мъже и 50 % жени;
б/ за сп. „Лекарски асистент” – 50% мъже и 50% жени
в/ за сп. „Социални дейности” - 50 % мъже и 50 % жени;
г/ за сп. „Медицинска сестра” - 10 % мъже и 90 % жени;
д/ за сп. „Акушерка” - 100 % жени;
е/ за сп. „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” - 50 % мъже и 50 % жени;
ж/ за сп. „Рехабилитатор” - 50 % мъже и 50 % жени;
з/ за сп. „Медицински лаборант” – 10 % мъже и 90 % жени.
2. За всички останали специалности - независимо от категорията на кандидат-студента.
(4) След изчерпване на съответната категория се класират кандидат-студенти от другата категория.
(5) Кандидат-студенти, класирани с еднакъв бал на последното планово място за дадена специалност, форма на обучение
и категория, се приемат над утвърдения брой.
(6) На I-во класиране, до 2 % от общия брой субсидирани от държавата места за даден факултет, филиал и колеж, се отделят
за кандидати, които са:
- инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;
- военноинвалиди;
- кръгли сираци;
- майки и бащи с три и повече деца;
- близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също професионално направление и единият от тях е приет.
Неприетият от близнаците ползва предимство, ако отговаря на условията за класиране за съответната специалност.
6.1. Документите за ползване на предимство се представят в момента на подаване на кандидатстудентските
документи.
6.2. Решението на Централната комисия по кандидатстудентски прием за класирането на ползващите предимство кандидатстуденти от тази категория се извършва при 1-во класиране.
(7) 1. Възстановяващите студентските права в същата специалност и същата форма на обучение чрез изпит или ДЗИ не
участват в класирането. За успешно положен се счита изпитът издържан с оценка минимум среден 3,00.
2. За сп. „Ветеринарна медицина” възстановяващите студентски права имат възможност да кандидатстват с изпит по
биология, тест по биология или ДЗИ по биология (за завършилите средно образование от и след 2008 год.).
(8) Студенти от ТрУ, кандидатстващи за втора специалност в друго професионално направление се класират на общо
основание с кандидат-студентите за текущата година.
(9) Студенти от ТрУ, обучаващи се в платена форма на обучение и кандидатстващи за места, субсидирани от държавата в
същата специалност се класират на общо основание с кандидат-студентите за текущата година.
(10) Кандидат-студенти, класирани в специалност на ТрУ и представили Академична справка от друго висше училище в
страната се записват в по-горен курс, който се определя от Декана/Директора на звеното.
Чл. 23. Резултатите от I-во класиране се обявяват не по-късно от 15 юли.
Чл. 24. (1) Класирането в ТрУ се извършва в низходящ ред на състезателния бал. Посоката на класиране е само от понежелана специалност (отбелязана с по-голям номер в състезателния картон) към по желана (с по-малък номер) във всяко
следващо класиране, т.е. кандидатът не може да бъде класиран в следващо класиране по желание с по-голям номер от това на
спечеленото място.
(2) Некласираните кандидат-студенти участват в следващите класирания без да подават заявление за това.
(3) Класираните и записани студенти губят правата на кандидат-студенти и не участват в следващите класирания.
(4) Класираните кандидат-студенти имат следните възможности:
1. Да се запишат в определения от университета срок, съгласно изискванията на раздел „Записване на новоприетите
студенти” на настоящите правила. Класираните по първо желание, но незаписали се в срок, губят спечеленото място и
прекратяват участието си в конкурса.
2. Да участват в следващите класирания, ако са приети по желание с по-голям номер от 1-во, като в този случай могат да
решат:
a) Да не се запишат, освобождавайки спечеленото място, като го губят, но участват в конкурса за желанията си с номер, помалък от този, на който са класирани.

б) Да отложат записването си, запазвайки място в следващите класирания. Това се отнася за приетите на 1-во или 2-ро
класиране кандидат-студенти по тяхното 2-ро, 3-то и следващо желание. Изчакването на класиране в по-предно желание се
извършва, чрез депозиране на заявление и диплома (оригинал) за средно образование. При придвижване в класирането,
кандидатът запазва новото място (до третото класиране), освобождавайки първоначално спечеленото. В случай, че до третото
класиране кандидатът не се придвижи в класирането, записва вече спечеленото място.
Пример: Кандидат-студент е класиран по третото си желание на 1-во класиране. Той заявява участието си в следващите
класирания за своето 1-во и 2-ро желание, чрез депозиране на заявление и диплома (оригинал). На 2-ро класиране той е приет
по второто (по-силното) си желание. Ако кандидат-студентът не се запише на новото място, участва и в 3-тото класиране,
очаквайки да бъде класиран по първото си желание. Мястото от предишното му класиране се усвоява от друг кандидат-студент.
Ако на 3-то класиране не успее да се класира по първото си желание, остава окончателно класиран по второто си желание и
усвоява мястото, ако се запише в срок, в противен случай го губи.
Чл. 25. (1) Неусвоени места за специалности, субсидирани от държавата, след третото класиране се допълват с кандидатстуденти, положили успешно конкурсни изпити в ТрУ, по низходящ ред на състезателния бал.
(2) С кандидата се провежда разговор по телефона, в който той потвърждава или отказва усвояването на мястото за
специалността и формата на обучение, за която е класиран.
1. В случай на потвърждение за усвояване на мястото, кандидат-студентът получава указания и срок за записване. При отказ
или пропуснат срок за записване кандидатът губи спечеленото място, но ако номерът на желанието за пропуснатото място не е
първи, продължава да се състезава за специалностите и формите на обучение посочени в състезателния му картон с по-преден
(по-малък) номер.
2. Ако свързване по телефона не може да се осъществи по вина на кандидат-студента (след неколкократни безуспешни
опити за свързване), в края на работния ден се изпраща кратко съобщение (SMS) на посочените от кандидат-студента в
състезателния картон мобилни телефони. Съобщението съдържа специалността и формата на обучение, като се изчаква
потвърждаващо обаждане от страна на кандидата между 8.00 и 9.00 часа на следващия ден (вкл. празничните дни).
Пропусналият срока за потвърждение губи мястото.
Комисията по кандидатстудентски прием запазва информация за проведените/непроведените разговори и за
изпратените съобщения.
Чл. 26. (1) Неусвоени места, субсидирани от държавата, след изчерпване на възможностите по чл. 25, се допълват с
кандидат-студенти, положили успешно конкурсни изпити в ТрУ или в други висши училища, както и с ДЗИ от и след 2008 г., при
обявен допълнителен прием на документи от ТрУ.
(2) След усвояване на местата, субсидирани от държавата се извършва класиране на кандидати за платена форма на
обучение. В класирането участват кандидат-студенти на ТрУ, подали документи в посочените срокове, при условията в
настоящите правила и незаписали се за студенти в ТрУ.

