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І. Общи положения 

Чл.1. (1) Правилникът за приемане на студенти за обучение в ОКС “Магистър” 

след висше образование в ТУ-Варна за учебната 2021/2022 г. се основава на Закона 

за висшето образование.  

(2) Правилата за приемане на студенти по магистърските програми в ТУ – Варна

важат за български граждани и граждани на страните, членки на Европейския съюз.

(3) Чуждестранните граждани се приемат по отделно определен ред.

Чл.2. (1) Приемането на студенти за обучение в ОКС “Магистър” се извършва

чрез конкурс по документи. За обучение по магистърските програми могат да 

кандидатстват лица, притежаващи документ за завършено висше образование с 

образователно-квалификационна степен “Професионален бакалавър по …”, 

“Бакалавър” или “Магистър”. Завършилите ОКС „Професионален бакалавър по…”, 

ОКС „Бакалавър” или ОКС „Магистър” в чуждестранни ВУЗ се приемат съгласно 

изискванията на „Наредба за държавни изисквания за признаване на придобито 

висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни ВУ” и 

„Правилник за признаване на придобито висше образование и завършен период на 

обучение в чуждестранни ВУ“ на ТУ-Варна.  

(2) Лицата, завършили полувисше образование, в чиито дипломи не е посочено

професионалното направление, в което са се обучавали, получават възможност да

кандидатстват за специалности от професионално направление, въз основа на

анализ и съпоставяне на учебния план, по който е проведено обучението в

полувисшия институт, с този, по който към момента се провежда обучение по

специалности от професионално направление. Комисия в състав: Декан, Зам. Декан

„УД“ и Ръководител катедра изготвя протокол за съответствие, който е неделима

част от документите на кандидата.

(3) Кандидатите подават заявление за участие в конкурса за желаните от тях

специалности. Заявленията се подават  в отдел „КСП“, или електронно – на посочен

в сайта на ТУ-Варна линк, или по електронна поща.

(4) Заявление за участие в конкурса подават кандидатите, чийто успех от дипломата

за завършена степен на висше образование е не по-нисък от „Добър”.

(5) Кандидат-студентите, завършили ОКС “Професионален бакалавър по …” могат

да кандидатстват само за специалности от същото професионално направление.

Чл.3. (1) Приемът на студенти в ОКС “Магистър” се обявява по специалности и 

форма на обучение:  Редовно обучение;  Задочно обучение;  Дистанционно 

обучение.  

(2) В зависимост от издръжката на обучението студентите могат да се обучават в:

Субсидирано от държавата обучение (държавна поръчка), като преди записването

си в съответния семестър внасят семестриална такса, утвърдена от Министерски



съвет;  Несубсидирано обучение (платена форма), като преди записването си в 

съответния семестър внасят семестриална такса, утвърдена от Академичен съвет в 

съответствие със Закона за висшето образование.  

(3) Броят на приеманите студенти в ОКС “Магистър” след ОКС “Професионален

бакалавър по …”/“Бакалавър” по държавна поръчка се утвърждава с решение на

Министерски съвет.

(4) За местата по държавна поръчка могат да кандидатстват само кандидат-

студенти, завършили по-ниска образователно-квалификационна степен (съгласно

чл.91(5) т.2 от ЗВО).

(5) Всяка катедра взема решение за минимална численост на обучаваните студенти.

Чл.4. Кандидатите за обучение в магистърските програми подават следните

документи: 

➢ Заявление (по образец) до Ректора на Технически университет – Варна с

посочен телефон за контакти и състезателен картон;

➢ Диплома за завършено висше образование с приложение – оригинал и

копие;

➢ Декларация за завършена последна образователно-квалификационна

степен.

(1) Приемат се и документи, изпратени по електронната поща или на посочения в

сайта на ТУ-Варна линк.

ІІ. Образуване на състезателния бал и класиране 

Чл.5. (1) Класирането на кандидат-студентите се извършва по бал, формиран от 

основен и допълнителни критерии, определени съгласно (2) и (3) на настоящия 

член.  

(2) Основният критерий е успехът от диплома за завършена степен на висше

образование, като същият се формира като средноаритметична оценка от средния

успех по предметите, включени в учебния план и от средния успех от оценките от

държавните изпити или от разработка и защитата  на дипломната работа.

(3) Допълнителните критерии са:

1. средният успех по предметите, включени в учебния план;

2. други изисквания съобразно спецификата на дадената магистърска програма,

приети от Факултетния съвет. Същите се публикуват в материала за

съответната специалност.

(4) При класирането няма квоти за мъже и жени.  Всички класирания се изпращат за

сведение  и на ръководител катедри.

Чл.6. (1) Броят на приеманите за студенти по дадена магистърска програма се 

формира от броя обучаеми по държавна поръчка и платено обучение.  

(2) Усвояването на местата за обучение по държавна поръчка става само при

класирането.



Чл.7. При наличие на важни причини, във връзка с пропуснати срокове за 

подаване на документи и участие в класирането, Ректорът на Технически 

университет – Варна може да разреши приемане на документи и записване в 

платена форма на обучение. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията на 

този Правилник.  

ІІІ. Записване 

 Чл.8. Класираните кандидат-студенти се записват за студенти във Фронт-офис 

„Обслужване на студенти“. При записването всички кандидати представят:   

1. Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар. За специалности

“Индустриален дизайн“ в медицинското удостоверение задължително се посочва и 

цветоусещане (не се допуска отклонение). За всички студенти от специалност 

„Корабоводене“ медицинското удостоверение трябва да е издадено от едно от 

лечебните заведения от регистъра поддържан от ИА „Морска администрация“, 

съгласно Наредба Н-11 от 30.04.2014г. за определяне на изискванията за 

здравословна годност на морските лица в Република България. 

За специалността „Корабоводене” не се допуска отклонение в зрителната 

острота и в цветоусещането. 

2. Пет снимки формат 3,5х4,5 см;

3. Документи за записване на нови студенти (по образец на ТУ – Варна);

4. Оригинал и копие на дипломата за висше образование, като оригиналът

на дипломата се връща на кандидата след сверяване на копието и неговото 

заверяване от длъжностното лице;   

5. Документ за платена семестриална такса за обучение в съответния размер.

6. Договор за несубсидирано от държавата обучение за студентите, които се

обучават в тази форма. 

7. За специалност „Корабни машини и механизми“ и „Електрообзавеждане на

кораба“ се изисква декларация за информираност относно изискванията за 

здравословна годност на морските лица в Република България, съгласно Наредба 

№ Н-11 от 30.04.2014г. 

След записване в съответната специалност, кандидат-студентите придобиват права 

на студенти.  

Чл.9. Приетите и записани студенти, в случай че се откажат по собствено 

желание от обучение в ТУ - Варна, следва да подадат заявление до Ректора за 

отписване. Внесените семестриални такси не се връщат.  

Допълнителни разпоредби 

§1. Кандидат-студентите, представили документи с невярно съдържание, направили

опит да дадат невярна информация при попълване на кандидатстудентските си

документи или да заблудят приемните комисии или ръководството на Университета,

се отстраняват от участие в конкурса и се уведомява Прокуратурата за търсене на

наказателна отговорност.



§2. Приемането на документи за участие в магистърските програми на чуждестранни

граждани и тяхното класиране се решава от Ректора на ТУ – Варна, в съответствие с

държавните нормативни документи и Правилник за прием на чуждестранни студенти

в ТУ-Варна.

§3. Всички въпроси, свързани с приемането на студентите, които не са решени с

изрична разпоредба на настоящия правилник, се решават от Ректора на ТУ – Варна.

Етапи по приемане на студенти в ОКС “Магистър” 

след висше образование за учебната 2021/2022 г. 

№ Срок 

Първи етап 

1. Приемане на документи и записване за платено 
обучение – редовно, задочно и дистанционно 

5.04.2021 – 23.07.2021 

Втори етап 

1. Приемане на документи 23.08.2021 – 17.09.2021 

2. Класиране на кандидатите 20.09.2021 – 21.09.2021 

3. Обявяване на класирането 21.09.2021 

4. Записване на студентите 23.09.2021 – 24.09.2021 

5. Попълване на свободните места: 

• приемане на документи

• класиране и обявяване на класирането

• записване

23.09.2021 – 27.09.2021 
28.09.2021 

29.09.2021 – 30.09.2021 


