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ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:  
 
1. Заявление за кандидатстване (Application form); 
 

2. Диплома за завършено средно образование и приложение с оценките - нотариално 
заверени копия; 
* В случай, че към дипломата не е приложена скала за оценяване, от която е видна максималната 
оценка, кандидатът трябва да представи официален документ, в който тя е описана. 
 

3. Документ, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението 
си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование 
(Образец);  
 

4. Медицинско свидетелство;  
*Документът трябва да е издаден не по-рано от 1 месец преди подаване на документите в ТУ-
Варна. 
  

5. Копие от документите за самоличност.   

*Документите по точка 2, 3, 4 и 5  трябва да бъдат легализирани, преведени и заверени 
в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с 
държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива - по общия ред за 
легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.  
 
КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ: 

 

Минималният среден успех от учебните предмети от документа за завършено средно 
образование, които са балообразуващи за специалността, за която кандидатства лицето, не 
може да бъде по-нисък от 62 на сто от максималната стойност по системата за 
оценяване в страната, в която е придобито средното образование. 

 
ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 

Кандидат-студентът изпраща сканирани копия на документите до отдел "Чуждестранни 
студенти" на ТУ-Варна на e-mail: fs_centre@tu-varna.bg  за предварителен преглед. 
Сканират се всички страници на документите, включително печатите. 

След одобрение на документите от страна на отдел "Чуждестранни студенти", 
кандидатът следва да изпрати целия пакет от документи по пощата в оригинал на адрес: 

Технически университет – Варна  
отдел "Чуждестранни студенти" 
ул. "Студентска" 1 
9000, Варна, България 

 
Специалност 

 

Балообразуващи оценки 
от дипломата за средно образование 

Оценка 1 Оценка 2 
 
Индустриален дизайн 

 
Среден успех 

 

 
Инженерна екология 
 

 
Химия и опазване на околната 

среда 

 
Среден успех 

 
Социален  мениджмънт 
 

 
БЕЛ или История и цивилизация 

 
Среден успех 

 
 
Агрономство 
 

 
Биология и здравно образование 

 

 
Среден успех 

 
Всички останали специалности 
 

 
Математика 

 

 
Среден успех 

 

http://www2.tu-varna.bg/tu-varna/images/foreign_students/2018/Application-form.doc
http://www2.tu-varna.bg/tu-varna/images/foreign_students/2018/Certificate.docx
mailto:fs_centre@tu-varna.bg
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Краен срок за подаване на документи: 30.09. 
Отдел „Чуждестранни студенти” изпраща в МОН документите на одобрените от тях 

лица, кандидатстващи при условията на чл. 95, ал. 8 от ЗВО, с оглед изпълнение на 
процедурата по издаване на визи за дългосрочно пребиваване - виза вид "D". 

След получаване на Удостоверение от МОН, кандидатите подават документи в 
посолството / консулството на Р.България за издаване на виза вид "D".  

След получаване на визата кандидатите могат да бъдат записани. 
 
НИВО НА ВЛАДЕЕНЕ НА БЪЛГАРСКИ / АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 

Кандидатите представили някой от изброените по-долу документи не преминават 
подготвителен курс, а се записват директно в първи (или по-горен) курс, като при БЕО 
изпитите по специализираните дисциплини следва да бъдат положени до края на първата 
учебна година. 
- Свидетелство за езикова и специализирана подготовка (за БЕО и АЕО); 
- (за БЕО) Документ за издържан изпит по български език в ТУ-Варна или друго висше 
училище в България;  
- (за АЕО) Документ за издържат онлайн тест за ниво В2 - https://admission.tu-
varna.bg/admission-exam/ или някой от следните сертификати: 

• CAMBRIDGE English: Advanced (CAE) 
• CAMBRIDGE English: Proficiency (CPE) 
• CAMBRIDGE FIRST CERTIFICATE (FCE) (min. 160 scores out of 190 total scores) 
• IELTS (min. 5.5 out of 9 Overall Band Scores) 
• TOEFL iBT (min. 72 out of 120 Total Scores) 

 

Такса за изпита по български език в ТУ-Варна: 100 лв. (по сметка на ТУ-Варна) 
Такса за онлайн теста по английски език:  50 евро (по сметка на ТУ-Варна) 

 

банковата сметка на ТУ-Варна (в лева): 
"ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" - АД Клон Варна  
IBAN: BG02IABG74793100482100  
SWIFT/BIC код : IABGBGSF 

 
ПРИЗНАВАНЕ НА ЕТАП ОТ ОБРАЗОВАНИЕ: 
1.Заявление; 
2.Академична справка – легализирана, преведена и заверена в съответствие с разпоредбите на 
международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при 
отсъствие на такива - по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и 
други книжа.  
3.Квитанция за платена такса: 100 лв. (по сметка на ТУ-Варна)  
 
ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ: 
1. Заявление до Ректор; 
2.Опис на документи (по образец); 
3.Документ за владеене на български / английски език; 
4.Декларация от родител (настойник), в която се заявява осигуряването на финансовата 
издръжка на кандидата по време на престоя в България (нотариално заверена и преведена 
на български език); 
5.Снимки (формат 3,5/4,5 см) - 6 броя;  
6.Документ за платена семестриална такса. 

https://admission.tu-varna.bg/admission-exam/
https://admission.tu-varna.bg/admission-exam/
http://www2.tu-varna.bg/tu-varna/images/foreign_students/2018/1BG-EN_zayavlenie_za_priznavane_na_VO.doc
http://www2.tu-varna.bg/tu-varna/images/foreign_students/2018/Zaiavlenie-rektor.pdf?_target=_blank
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