
Проект 

 

      

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА 

 

 

 

ПРАВИЛНИК  

 

ЗА ПРИЕМАНЕ  

НА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ  

В ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА  

 

 

 

 

ВАРНА 

2017 

 

 

 

 



Проект 

 
 
 
 
УТВЪРДИЛ:  

Ректор на ТУ-Варна:..............................................  
/проф. д-р инж. Росен Василев/  

 
 
 

ИЗГОТВИЛИ  ДОКУМЕНТА:  

№ Длъжност Академична длъжност, Име, Презиме, 
Фамилия 

Звено 

1 Директор 
ДЧСДС  

Христо  Костов Скулев дирекция 
ЧСДС 

 

 

 

 

 

СЪГЛАСУВАЛ  ДОКУМЕНТА:  
№ Длъжност  Академична длъжност, Име, Презиме, Фамилия  Звено  

1  Зам. Ректор УД  доц. д-р инж. Маргрета Парашкеванова 
Василева  

Ректорат на ТУ-
Варна  

 
 
 
 
 
 
 
Документът е приет с решение на Академичен съвет към Технически Университет – 
Варна и утвърден с протокол № …………./ ………………. г. 
 

 
 
 
Документът заменя следните документи  от СУК: 

№ Наименование Заменя / Отменя 

1 Правилник за обучение на чужденци в подготвителен курс в  
Технически университет - Варна 

Документ 67 

 
2 

Процедури към правилника за организацията на дейността на 
функционален деканат „Чуждестранни студенти, докторанти и 
специализанти” 

 
Документ 69 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект 

 

 

 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  
Чл. 1. Приемането на чуждестранни студенти в Технически университет-Варна (ТУ-

Варна) се извършва съгласно „Закон за висшето образование”, „Наредба за държавните 

изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България” и 

настоящия Правилник.  

 

II. КАНДИДАТСТВАНЕ  

Чл. 2. (1) В ТУ-Варна могат да кандидатстват чуждестранни граждани, които притежават 

документ за завършено средно образование, осигуряващо им достъп до обучение във 

висшите училища на страната, в която е придобито средното образование или документ за 

завършено висше образование или степен на висше образование. 

(2) Чуждестранни граждани могат да кандидатстват в ТУ-Варна: 

1. в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен 

обмен; 

2. съгласно актове на Министерския съвет; 

3. при условията на чл. 95, ал. 8 на Закона за висшето образование. 

(3) Чуждестранни граждани могат да кандидатстват за обучение в ТУ-Варна при 

условията и по реда за приемане на българските граждани, ако: 

1. имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България; 

2. имат статут на бежанци; 

3. са от българска народност, удостоверена по реда на Постановление № 103 на 

Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите 

в чужбина  

(4) Кандидат-студентите по ал. 3 и 4 се приемат в рамките на ежегодно утвърждавания от 

Министерския съвет съгласно чл.9, ал.3, т.6, буква “а” „б“ от „Закон за висшето 

образование” брой студенти. 

Чл. 3. (1) Чуждестранните граждани подават следните документи: 

1.МОЛБА - формуляр (Application form); 

2.Копие от документа за завършено средно образование и от приложението с оценките; 

3.Документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата 

да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито 

средното образование; 

4.Академична справка (за студенти, кандидатстващи за частичен срок на обучение); 

5.Копие от документа за завършено висше образование със степен, съответстваща на ОКС 

"бакалавър" или "магистър" (за кандидатите за обучение в магистърска степен); 

6.Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на 

кандидатстването и заверено от съответните органи в страната, от която лицето 

кандидатства; 

7.Декларация от родител (настойник), в която се заявява осигуряването на финансовата 

издръжка на кандидата по време на престоя в България; 

8.Копие от документите за гражданство (за кандидатите с двойно гражданство, едното от 

които е българско); 

9.Снимки (формат 3,5/4,5 см) - 6 броя 

10.Свидетелство за езикова и специализирана подготовка или документ даващ право за 

записване в първи или по-горен курс съгласно чл.8, ал.2 и  чл.9, ал.3 и 4 от настоящия 

правилник (за записване в ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър”);. 

11.Документ за платена услуга превод и легализация (ако документите за кандидатстване 

нямат  легализиран превод на български език и ще се представят за превод и легализация 

от страна на ТУ-Варна). 

http://tu-varna.bg/tu-varnatr/images/stories/snimki/application-final_16.04.2009g.doc
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(2) Документите по ал. 1, т. 2, 3, 4, 5, 6 и 7 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. 

(3) Ако документите за кандидатстване нямат  легализиран превод на български език и ще 

се представят за превод и легализация от страна на ТУ-Варна, следва да се представят две 

седмици преди крайния срок за кандидатстване съгласно Приложение 1. 

(4) Ако дипломата по ал.1, т.5 е издадена от чуждестранно висше училище следва да се 

представи Удостоверение издадено от ТУ-Варна за признаване на висше образование, 

съгласно Правилника за признаване на придобито висше образование и завършени 

периоди на обучение в чуждестранни висши училища. 

Чл. 4. Кандидат-студентите по чл.2, ал.2, т.1 подават документите по чл.3 в 

Министерството на образованието и науката чрез компетентните институции в страната, 

от която кандидатстват. 

(2) Кандидат-студентите се приемат при условията и по реда, определени в 

междуправителствените спогодби, след съгласуване със съответните висши училища. 

Чл. 5. Кандидат-студентите по чл.2, ал.2, т.2 подават документите си в Министерството на 

образованието и науката и се приемат при условията и по реда, определени в съответния 

акт на Министерския съвет. 

Чл. 6. (1) Кандидат-студентите по чл.2, ал.2, т.3 за обучение за придобиване на 

образователно-квалификационна степен "бакалавър", "магистър" или "специалист" след 

завършено средно образование подават документите си в ТУ-Варна в сроковете съгласно 

Приложение 1. 

(2) 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. 

(3) За прием в ТУ-Варна балообразуващите предмети са оценките по:  Математика и 

Физика – за инженерните специалности и Език и История – за социалните науки.  

(4) Приемането на студенти, докторанти и специализанти – граждани на държави-членки 

на ЕС и на ЕИП, се извършва при условията и по реда, определен за българските граждани 

съгласно „Правилник за приемане на студенти в Техническия университет – Варна за 

учебната 2017/2018 година” 

(5) Кандидат-студентите по чл. 11, ал. 2, т. 3 за обучение за придобиване на 

образователно-квалификационна степен "магистър" след придобита образователно-

квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" подават документите си в ТУ-Варна 

в сроковете съгласно Приложение 1. 

(6) Решение за одобряване на кандидатите по ал.1 се взема от ТУ-Варна до 1 ноември в 

годината на кандидатстване. 

(7) Решение за одобряване на кандидатите по ал.5 се взема от ТУ-Варна в едномесечен 

срок от постъпване на документите, но не по-късно от началото на летния семестър на 

съответната учебна година. 

Чл. 7. (1) ТУ-Варна изпраща в Министерството на образованието и науката документите 

на одобрените от тях лица, кандидатстващи при условията на чл. 95, ал. 8 от Закона за 

висшето образование, с оглед изпълнение на процедурата по издаване на визи за 

дългосрочно пребиваване - виза вид "D", съгласно Наредбата за условията и реда за 

издаване на визи, приета с Постановление № 97 на МС от 2002 г.  

(2) Министерството на образованието и науката издава Удостоверение за приемане на 

кандидат-студентите за обучение в ТУ-Варна и писмено уведомява Министерството на 

външните работи и дирекция "Миграция" на Министерството на вътрешните работи за 

това. Удостоверението е валидно само за учебната година, за която е издадено. 



Проект 

(3) Лицата, кандидатстващи при условията на чл. 95, ал.8 от Закона за висшето 

образование, заплащат таксите за обучение, след като са получили виза вид "D" и са 

пристигнали в Република България. 

 

III. УСТАНОВЯВАНЕ НА НИВО НА ВЛАДЕЕНЕ НА ЕЗИК  

Чл. 8. (1) Кандидатите за БЕО владеещи български език могат да се явят на изпит по 

български език (писмен и устен), който се полага пред комисия. 

(2) Кандидатите, които не са издържали писмения изпит не се допускат до явяване на 

устен.  

(3) Кандидатите, които преминат успешно изпита по български език или представят 

документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Република България 

не преминават подготвителен курс, а се записват директно в първи (или по-горен) курс-

БЕО, като изпитите по специализираните дисциплини следва да бъдат положени до края 

на първата учебна година.   

Чл. 9. (1) Кандидатите за АЕО владеещи английски език на ниво В2 от общата европейска 

езикова рамка (ОЕЕР) могат да се явят на тест по "Английски език и Обща техническа 

подготовка", който може да се проведе и on-line. 

(2) С всички кандидат-студенти издържали теста по ал.1 се осъществява събеседване, 

което може да проведе и on-line чрез използване на възможностите на Интернет 

пространството (Скайп, Фейсбук и други програми с възможност за видео разговор). 

(3) Кандидатите, които се представят успешно на събеседването не преминават 

подготвителен курс, а се записват директно в първи (или по-горен) курс-АЕО.   

(4) Право да се запишат директно в първи (или по-горен) курс-АЕО, без да преминават 

езикова и специализирана подготовка, имат и кандидатите представили някой от следните 

сертификати:   

1.CAMBRIDGE English: Advanced (CAE) 

2.CAMBRIDGE English: Proficiency (CPE) 

3.CAMBRIDGE FIRST CERTIFICATE (FCE) (min. 160 scores out of 190 total scores) 

4.IELTS (min. 5.5 out of  9 Overall Band Scores) 

5.TOEFL iBT (min. 72 out of  120 Total Scores) 

(5) Кандидатите за подготвителен курс-АЕО трябва да владеят английски език на ниво А2.  

(6) За кандидатите непритежаващи нужните познания за ниво А2 се предлага интензивен 

езиков курс по английски език обхващащ ниво А1 и А2. 

Чл. 10. Кандидатите успешно преминали изпита по чл.8, ал.1 или чл.9, ал.1 и ал.2 

получават Удостоверение от Департамента по математика, физика и езиково обучение 

(ДМФЕО). 

Чл. 11. Таксите за провеждане на изпити и тестове се регламентират със заповед на 

Ректора на ТУ- Варна.  

 

ІV. ЗАПИСВАНЕ  

Чл. 12. (1) Записването на новоприетите курсисти, студенти и специализанти се извършва 

със заповед на Ректора.  

(2) Приетите курсисти, студенти и специализанти се записват в сроковете съгласно 

Приложение 1. 

(3) Приетите за курсисти, студенти и специализанти представят при записването си 

следните документи:  

1.Заявление до Ректор (по образец); 

2.Опис пакет (по образец); 

3.Документ за платена семестриална такса. 

(4) Платена семестриална такса се възстановява ако в рамките на 14 дни след 

предвидените в т.3 от Приложение 1 срокове на кандидата не е издадена заповед съгласно 

ал.1. 
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V. ЕЗИКОВА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОДГОТОВКА НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ 

ГРАЖДАНИ, КАНДИДАТСТВАЩИ В ТУ-ВАРНА – ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС 

Чл.13. (1) Целта на курса за езикова и специализирана подготовка е да осъществи 

обучение по български, английски или други език на чуждестранни граждани, желаещи да 

продължат образованието си в ТУ-Варна. 

(2) Обучението в курс за езикова и специализирана подготовка се провежда в Департамент 

по математика, физика и езиково обучение (ДМФЕО) – основно звено в структурата на 

TУ– Варна. 

(3) Отдел „Чуждестранни студенти, докторанти и специализанти”(ЧСДС) организира, 

координира и контролира учебния процес и съпътстващите го дейности в подготвителните 

курсове. 

Чл. 14. Структурата на учебния процес за подготвителен курс се изготвя ежегодно от 

ДМФЕО и се прима с решение на Академическия съвет на ТУ-Варна. 

Чл. 15. (1) Обучението в подготвителен курс се извършва в учебни групи с численост не 

повече от 10 души (съгласно чл.17, ал.2 от Наредба за държавните изисквания за приемане 

на студенти във висшите училища на Република България).  

 (2) Разпределението на курсистите по групи се извършва на основата на предварителна 

оценка на знанията им по език по унифицирана методика, осигурена и проведена от 

ДМФЕО.  

 (4) По изключение се допуска преместване на курсисти от една група в друга по 

уважителни причини, след подадено и одобрено заявление до Ръководител отдел ЧСДС. 

(5) По изключение в подготвителен курс могат да се включват курсисти след започване на 

учебната година. За тях се съставя допълнителен график в съответствие с учебния план. 

Чл.16. (1) Курсистите в Университета имат право: 

1. да получават своевременно пълна информация за образователния процес в 

университета; 

2. да ползват материалната база на университета по ред, определен с отделни наредби; 

3. да ползват студентски общежития и столове; 

(2) Курсистите в Университета са длъжни: 

1. да спазват законите в Република България и правилниците на Университета; 

2. да посещават редовно всички учебни занятия; 

3. да полагат изпитите си по реда, определен в настоящия Правилник; 

4. да не провеждат на територията на университета политическа и религиозна дейност, да 

не използват и разпространяват забранени вещества, както и да не извършват дейности, 

свързани с накърняване правата на други хора; 

5. да опазват материалната база на Университета и да спазват общоприетите здравни и 

хигиенни норми; 

6. да пазят престижа на Университета, както и да се отнасят с уважение към 

ръководството, преподавателите и длъжностните лица; 

7. да спазват определения ред и дисциплина по време на учебните занятия, както и да 

изпълняват всички указания на преподавателите; 

8. да заплащат дължимите семестриални такси до започване на съответния семестър. 

Чл.17. (1) При нарушение на реда и дисциплина по време на учебните занятия курсистите 

се отстраняват от занятия и то се счита за пропуснато по неуважителни причини; 

(2) На курсистите, отсъствали по неуважителни причини до 30 учебни часа на семестър се 

предоставя еднократна възможност в края на семестъра, но преди датата за изпит, да 

подадат заявление за отработване на пропуснатите часове срещу допълнително 

заплащане. 

(3) Ако курсистът отсъства по неуважителни причини до 30 учебни часа на семестър и не 

подаде заявление за отработване не получава заверка. 

(4) Курсисти, които не са получили заверка по съответна дисциплина не се допускат на 

изпит и следва да презапишат подготвителния курс. 



Проект 

(5) Курсист отсъствал  по неуважителни причини повече от 30 учебни часа на семестър се 

отстранява, без право на възстановяване за съответната академична година. 

(7) Курсист, който не е заплатил семестриалната такса до започване на семестъра се 

отстранява. Възстановяването става след подаване на заявление до Ректора, заплащане на 

съответната семестриална и административна такса, определена със заповед на Ректора, 

но не по-късно от едноседмичен срок от започване на съответния семестър. 

(8) Курсист, които наруши правилата установени в чл.16, ал.2, т.6 и 7 от настоящия 

правилник се наказва със строго мъмрене и предупреждение за отстраняване.  

(9) Наказанието по ал.8 се налага от Ръководител отдел „ЧСДС”. 

(10) Курсист, които наруши правилата установени в чл.16, ал.2, т.1, 4 и 5 от настоящия 

правилник, както и при повторно нарушение на правилата установени в чл.16, ал.2, т.6 и 7 

се отстранява от подготвителен курс без право на продължаване на обучението си в ТУ-

Варна. 

(11) Наказанието по ал.10 се налага със заповед на Ректора. 

Чл.18. (1) Курсистите могат да отсъстват по уважителни причини не повече от 15 учебни 

дни за учебна година. 

(2) След отсъствие по уважителни причини (заболяване или др.) курсистът следва в седем 

дневен срок да представи оправдателен документ в отдел „ЧСДС”. 

(3) Ако документът по ал. 2 е от чужбина трябва да бъде преведен и легализиран по 

съответния ред. 

(4) На курсистите отсъствали по уважителни причини повече от 15 учебни дин за учебна 

година се дава право да презапишат семестъра през следващата академична година без да 

заплашат семестриална такса. 

(5) Курсистите могат да поискат с молба до Ръководител отдел „ЧСДС” академичен 

отпуск по важни семейни или религиозни причини с обща продължителност не повече от 

5 учебни дни за учебната година. 

Чл.19. (1) Курсистите полагат изпити по време на изпитните сесии съгласно Структурата 

на учебния процес за подготвителен курс. 

(2) Изпитите по всички учебни дисциплини се полагат пред комисии назначени със 

заповед на Ректора, изготвена от ДМФЕО или съответните обучаващи катедри.  

(3) Знанията и уменията на курсистите се оценяват по шестобалната система,  която 

включва: отличен /6,00/, мн. добър /5,00/, добър /4,00/, среден /3,00/ и слаб /2,00/. Изпитът 

не е положен, ако оценката е слаб /2,00/. 

(4) Всеки курсист има право да се яви до три пъти на изпит по всяка учебна дисциплина: 

по едно явяване на редовната сесия, поправителната сесия и годишната поправителна 

сесия. 

(5) Правото на явяване на изпит на определена изпитна сесия се счита за използвано, ако 

на тази сесия курсистът не се е явил на изпита по неуважителни причини. 

(6) При наличие на уважителни причини, удостоверени с документ, курсистът може да 

поиска отлагане на изпит /изпити/, като подаде молба до Ректора. 

(7) Курсисти, които не са положили успешно изпити от подготвителен курс могат да 

подадат заявление до Ректора за организиране на допълнителна изпитна сесия срещу 

заплащане по план-сметка, разработена от ФСО и утвърдена от Ректор. 

Чл. 20. На лицата, успешно завършили езиковата и специализираната подготовка, се 

издава свидетелство от ТУ-Варна. 

Чл. 21. (1) Методически отговорни за провеждането на обучението на курсистите са 

Департамент по математика, физика  и езиково обучение (ДМФЕО) и съответните катедри 

на ТУ-Варна водещи специализирани учебни дисциплини. 

(2) Финансовото осигуряване на подготвителните курсове се осъществява със средства от 

такси за обучение. За случаите по чл.15, ал.5 от настоящия правилник се разработва 

самостоятелна план-сметка, съгласно правилниците на ТУ-Варна. 

Чл.22. (1) Часовете водени в подготвителните курсове не са основание за формиране на 

щат от преподаватели.  



Проект 

(2) При необходимост в обучението се възлагат часове на хонорувани преподаватели. 

Комисия, назначена със Заповед на Ректора на ТУ-Варна с председател Ръководител отдел 

„ЧСДС” и членове Директора на ДМФЕО и Зам.Директора, отговарящ за Секция „Езиково 

обучение”, приема и разглежда документите на кандидатите за хонорувани преподаватели 

в подготвителните курсове и извършва тяхното класиране. 

(3) Класираните кандидатите за хонорувани преподаватели в подготвителните курсове се 

назначават със заповед на Ректора по предложение на Комисията по ал.2. 

(4) При групи с численост по-малко от 8 курсиста се провеждат всички занятия по учебен 

план, а при отчитане часовете се редуцират с K ред. = бр.студенти x 0,125 

Чл.23. (1) Обучението се провежда по учебна документация, която обхваща учебен план и 

учебни програми. 

(2) Учебният план се приема от АС на ТУ-Варна и се утвърждава от Ректора на ТУ-Варна.  

(3) Учебните програми по съответните дисциплини се разработват от секциите на ДМФЕО 

и съответните катедри, водещи обучението и се утвърждават съгласно  „Методически 

стандарт за разработване и разпространение на учебна документация” в ТУ-Варна. 

Чл.24. Планиране на преподавателската заетост 

(1) Преподавателската заетост се възлага от Ръководителите на съответните секции и 

катедри, водещи обучение в подготвителните курсове и се утвърждава от Ректора на ТУ-

Варна. 

(2) Воденето на часове по всички дисциплини се възлага на преподаватели, които са 

положили съответен изпит по език пред Комисия, назначена със заповед на Ректора или 

притежават документи за езикова подготовка, утвърдени по списък с решение на АС. 

(3) Щатен преподавател, който има непълен норматив съгласно „Наредба за определяне на 

академичната заетост на преподавателите от ТУ-Варна”, може да допълни натоварването 

си от подготвителен курс, но не повече от 20% за съответната академична година. 

Чл.25. (1) Преподавателите в подготвителните курсове водят документация за 

присъствието на курсистите и резултатите от семестриалния контрол и изпитите.  

(2) Преподавателите, водещи обучение в подготвителните курсове, нанасят взетите от тях 

часове всяка седмица в специална тетрадка и в електронен формат и всеки месец предават 

сведения в отдел  „ЧСДС” за броя на отсъствията на курсистите. 

(3) Контрол за провеждане на учебните занятия и за нанасяне на взетите часове се 

извършва от Ректор, Зам. Ректор УД, Директор ДМФЕО и ръководителите на катедрите, 

които водят обучение в подготвителните курсове.  

(4)  В края на семестъра всеки преподавател заверява с подписа си редовното посещаване 

на занятията по съответната дисциплина в студентските книжки.  

Чл.26. (1) Придобитите от курсистите знания и умения се оценяват съгласно методите, 

средствата и формите за контрол, регламентирани в учебните програми. 

(2) Оценките в главните книги се нанасят от Председателите на комисиите в срок до една 

седмица от провеждането на съответния изпит, а протоколите се подписват от всички 

членове на комисиите. 

 

РАЗДЕЛ VІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

§ 1 На приети и записани курсисти и студенти отказали се по собствено желание или 

отстранени със заповед на Ректора внесените семестриални такси не се възстановяват.  

§ 2  Всички въпроси, свързани с приемането на чуждестранни студенти, които не са 

решени с изрична разпоредба на настоящия правилник, се решава от Ректора на  ТУ-

Варна. 

 

 
 

 


