ПРАВИЛНИК
за приемане на студенти в Технически университет – Габрово
през учебната 2012/2013 г.
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1.(1) Настоящият Правилник за приемане на студенти в Технически университет – Габрово се
основава на Закона за висше образование (ЗВО) и е в съответствие с Наредбата за държавните
изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България.
(2) Правилникът се отнася за български граждани, граждани на страните, членки на Европейския
съюз, лицата с двойно гражданство /едно от които е българско/, както и за граждани на страните,
нечленуващи в Европейския съюз.
Чл.2.(1) Приемането на студенти в образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър” се
провежда чрез конкурс. Конкурсните изпити са по математика, общотехническа подготовка (ОТП) или
български език и литература (по избор) и са под формата на тест.
(2) Кандидат-студентите, завършили средното си образование в периода 2008г.- 2012г., могат да
кандидатстват с оценките от държавните зрелостни изпити по математика, физика и астрономия,
български език и литература, география и икономика, история и цивилизации (по избор), Приложение 1.
(3) На кандидат-студентите, завършили средното си образование през настоящата година и
участвали в национални олимпиади и състезания, резултатите се признават за оценка от приемен изпит
по съответния предмет, по скала, определена от Академичния съвет (АС), като конкурсният изпит за
желаната от тях специалност съответства на предмета на олимпиадата.
(4) На кандидат-студентите, участвали през настоящата година в състезания, в които ТУ-Габрово е
съорганизатор, резултатите се признават за оценка от приемен изпит по скала, определена от АС .
Чл.3(1) Студентите се приемат по план, който се утвърждава от Министерството на
образованието, младежта и науката (МОМН) по професионални направления и ОКС и срещу заплащане
/чл.21, ал.2 и ал.3 от ЗВО/.
(2) Лицата със завършено висше образование не могат да кандидатстват за придобиване на същата
или по-ниска ОКС.
(3) За участие в кандидатстудентски прием кандидат-студентите заплащат такса, определена с
Постановление на Министерски съвет (ПМС). От кандидатстудентска такса се освобождават кандидатстуденти с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 %, кръгли сираци,
военноинвалиди и лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителски грижи.
Чл.(4) В Университета не се разрешава кандидатстване при следните заболявания:
- тежки невралгични заболявания, които водят до значителни нарушения на двигателните
функции;
- психични заболявания;
- открити форми на туберкулоза;
- абсолютна и практическа двустранна слепота и разстройства с цветоусещането за инженерните
специалности;
- значително изразени и тежко протичащи заболявания на сърдечно-съдовата и дихателната
система;
- некомпенсирани повреди на опорно-двигателния апарат.
Чл.(5). Лица със завършено висше образование могат да кандидатстват:
1. за обучение в ОКС “магистър” с право на класиране по държавна поръчка, ако продължи
обучението си по специалността, по която имат диплома за ОКС “бакалавър”.
2. за обучение в ОКС “магистър” срещу заплащане, ако продължат обучението си в друга
специалност.
3. за обучение в ОКС “магистър” срещу заплащане в същото професионално направление след
придобита ОКС „професионален бакалавър по…”
II. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Чл.6.(1) В Технически университет – Габрово могат да кандидатстват лицата, които:

1. притежават диплома за завършено средно образование;
2. нямат заболявания, противопоказни за обучение в желаните от тях специалности;
3. не са лишени от свобода поради изтърпяване на присъда към началото на учебната година.
(2) Отстранени студенти на Технически университет – Габрово, могат да кандидатстват за
възстановяване на студентските им права в същата специалност и същата форма на обучение, след
завършен първи курс.
Документи за кандидатстване
Чл.7.(1) Кандидат-студентите подават следните документи:
1. молба до Ректора по образец (от кандидатстудентския справочник) с посочване на всички
специалности и форми на обучение, подредени по реда на предпочитанията (Приложение 2);
2. копие и оригинал на дипломата за завършено средно образование. Оригиналът на дипломата се връща
на кандидата веднага след сверяване с копието;
3. декларация, че са информирани за заболяванията, противопоказни за желаните от тях
специалности;
4. уверение от съответната факултетна канцелария за завършен първи или по-горен курс, за
желаещите да възстановят студентските си права;
5. документ за платена такса за кандидатстване (таксата се внася при подаване на документите);
6. кандидат-студентите с променено име или фамилия попълват декларация за идентичност на
имената (дава се от Университета);
7. лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 %, лицата, отглеждани до
пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи,
военноинвалидите, кръглите сираци до 25 годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването,
майките с три и повече деца и близнаците, които кандидатстват едновременно във висшето училище
представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства заедно с другите документи за кандидатстване.
(2) Документи за кандидатстване не се приемат след определените срокове и във вече подадените
документи не се правят поправки.
Чл.8(1) Не се приемат кандидатстудентски молби, когато:
1. не са попълнени точно и четливо;
2. не са приложени всички необходими документи;
3. са изпратени по пощата.
(2) Подадените кандидатстудентски документи служат за кандидатстване едновременно за задочно
и редовно обучение. Шифрите на специалностите и формите на обучение са посочени в Приложение 2.
(3) Кандидатстудентските документи за ОКС „бакалавър”се приемат съгласно календарния график.
(4) Кандидатстудентски документи се приемат в ТУ-Габрово (сграда Ректорат) и в бюрата за
кандидатстудентски прием и информация, посочени в Приложение 3.
III. СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН
“БАКАЛАВЪР”
Чл.9(1) Технически университет – Габрово, провежда редовни изпити по математика, общотехническа
подготовка (ОТП) и български език и литература.
1. за инженерните специалности конкурсът е по математика – тест, общотехническа подготовка –
тест или български език и литература – тест (по избор), Приложение 1.
2. за социалните и стопански специалности конкурсът е по математика – тест или български език
и литература – тест (по избор), Приложение 1.
Чл.10 (1) Кандидат-студентите имат право да се явяват на няколко конкурсни изпита.
(2) ТУ – Габрово провежда предварителни изпити по математика и ОТП. Особеностите при
използването на тази възможност са:
1. кандидатите не представят диплома за средно образование и не подреждат специалностите по
реда на желанията си в заявките за явяване на предварителни изпити;
2. кандидатът получава оценката си от предварителния изпит, която може да му послужи за
определяне на бала и класирането по съответните специалности;
3. при подаване на документите за кандидатстване, кандидат-студентът декларира участието си в
предварителните изпити и заявява участие в други изпити.
(3) Кандидат-студентът заплаща отделна такса за всеки изпит.

(4) Кандидат-студент, който се е явил на два или повече конкурсни изпита участва в
балообразуването с по-високата си оценка.
Чл.11.(1) Изпитите са анонимни и включват материала по програмите, представени в Приложение № 4, 5
и 6. Изпитите по математика, общотехническа подготовка и български език и литература са тест с
продължителност 4 ч.
(2) Изпитите започват в 8.00 часа. Сградите и залите, в които се провеждат изпитите се обявяват
един ден предварително в сграда Ректората и на персоналния сайт на кандидат-студента.
(3) ТУ – Габрово провежда изпити по математика и ОТП извън територията на университета по
същото време и при същите условия.
(4) Кандидат-студентите се явяват в определената им сграда от 7.00 до 7.30 ч. като носят лична
карта (шофьорска книжка) и документ за платена такса за участие в изпит.
(5) Кандидат-студентите, които се явят след като изпитът е започнал, не се допускат до участие в
него.
(6) Кандидат-студентът няма право да поставя писмени и други знаци, нарушаващи анонимността.
Когато има неволно нарушение на анонимността, кандидатът е длъжен да заяви това.
(7) На кандидатстудентските изпити е забранено ползването на калкулатори, мобилни телефони и
др. електронна и комуникационна техника
(8) При доказан опит за преписване или нарушаване анонимността на конкурса, писмената работа
се анулира.
(9) През първия един час от изпита кандидатът няма право да напуска залата. След това време
излизането се разрешава по изключение с придружител.
(10) Кандидат-студентите предават писмената работа на отговорника на залата, който в негово
присъствие проверява правилно ли е попълнил талона с името си и входящия номер. Кандидатът сам запечатва малкия плик и изчаква запечатването на големия плик с писмената му работа. След това напуска
залата и сградата.
Чл.12.(1) Конкурсните работи се оценяват от комисии, назначени със заповед на Ректора.
(2) Проверката на писмените работи се извършва двукратно от независими един от друг
преподаватели по единни критерии.
(3) Резултатите от конкурсните изпити са валидни само за годината на кандидатстване.
(4) Обявените оценки от изпитите са окончателни.
(5) Всеки кандидат-студент има право да види лично писмената си работа в 3-дневен срок след
обявяване на оценката.
IV. ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА И КЛАСИРАНЕ
ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР”
Чл.13.(1) Балът за всички инженерни специалности се образува като сума от:
- оценката по математика от дипломата;
- оценката по физика от дипломата;
- удвоената оценка от конкурсния изпит или от държавния зрелостен изпит по математика, физика
и астрономия или български език и литература (Приложение 1).
Максималният бал е 24.00.
(2) Балът за социалните и стопански специалности се образува като сума от:
- оценката по математика от дипломата;
- оценката по български език и литература от дипломата;
- удвоената оценка от конкурсния изпит или от държавния зрелостен изпит по български език и
литература, математика, география и икономика, история и цивилизация (Приложение 1).
Максималният бал е 24.00.
(3) Оценките от дипломата са от задължителното обучение.
(4) По време на класирането не се допуска промяна в предварително заявената от кандидатстудента последователност на специалностите и формите на обучение.
Чл.14. (1) В класирането участват само кандидатите, успешно положили конкурсните изпити през 2012г.
или държавните зрелостни изпити през 2008г., 2009 г., 2010г.,2011 и 2012 г.
(2) Класирането и приемането на кандидатите се извършва по низходящ ред на състезателния бал,
съобразно обявения в кандидатстудентските документи ред на желани специалности и форми на
обучение.

(3) Класирането се извършва в три етапа, съгласно календарния график, като кандидатите са длъжни да се информират за отделните класирания и срокове за записване. Писмени съобщения не се
изпращат.
(4) Кандидатстващите за възстановяване на студентски права се класират в отделна категория.
Чл.15. (1) При всяко класиране приетите по първо желание се записват и не участват в следващи
класирания.
(2) Класираните по второ и следващо желание имат възможност:
1. да се запишат в специалността в която са приети;
2. да подадат в съответната факултетна канцелария молба за участие в следващи класирания;
3. кандидатите, които нe подадат молба, губят право за участие в следващи класирания.
(3) В случай, че след третото класиране останат незаети места, за тяхното попълване се подават
молби, придружени от служебна бележка за успешно положен конкурсен изпит от годината на
кандидатстване (за кандидатите от друг акредитиран Университет), както и с оценки от държавните
зрелостни
изпити,
съобразно
календарния
график.
(4) Незаетите места по специалности след трето класиране да се обявяват в интернет страницата на
ТУ.
V. ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНОКВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН
“БАКАЛАВЪР”
Чл.16 Записването на новоприетите студенти се извършва със заповед на Ректора съгласно утвърдения
календарен график в съответната факултетна канцелария:
Ф-т “Машиностроене и уредостроене” – стая № 3103 (Ректорат), тел. 066/ 827 236
Ф-т “Електротехника и електроника” – стая № 3102 (Ректорат), тел. 066/ 827 216
Ф-т “Cтопански” – стая № 6207 (Корпус 6), тел. 066/ 827 475
– стая № 6205 (Корпус 6), тел. 066/ 827 515
Чл.17(1) Приетите студенти, които не са се записали в определените срокове губят правата си.
(2) Приетите студенти представят при записването си следните документи:
1. комплект документи за записване на новоприети студенти (по образец). Купува се от
книжарницата в сграда Ректорат;
2. документ за внесената семестриална такса за обучение;
3. диплома оригинал;
4. лична карта, която след проверка се връща на студента;
5. нотариално заверен документ при промяна на имената;
6. четири снимки – с формат за паспорт;
7. медицинско удостоверение и Удостоверение от районното психиатрично диспансерно
заведение от постоянното местожителство на студента .
(3) Възстановяващите студентски права представят документ за внесена семестриална такса за
обучение.
VI. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ В ОБРАЗОВАТЕЛНОКВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”
Чл. 18 Обучението се провежда в редовна и задочна форма, по държавна поръчка и срещу заплащане.
Чл. 19 (1) В зависимост от издръжката студентите могат да се обучават по държавна поръчка, като преди
записването си в съответния семестър внасят държавна такса, утвърдена с ПМС.
(2) Срещу заплащане, като преди записването си в съответния семестър внасят семестриална такса,
утвърдена от Академичния съвет в съответствие със ЗВО. В този случай на обучение, студентите сключват
договор с университета.
(3) Правото по ал.2 получават лица, които имат успех не по-малък от „добър (4)” от диплома за
завършена степен на висшето образование (Чл.21,ал.3 от ЗВО). Това е успехът, който се формира като
средноаритметичната оценка от средния успех по предметите, включени в учебния план, и от средния
успех от оценките по държавните изпити или от защитата на дипломната работа.
Чл.20.(1) Кандидатите за обучение от ОКС ”бакалавър” в ОКС ”магистър”за една и съща специалност по
държавна поръчка и платено обучение се състезават помежду си в отделни групи.
(2) Приемът по държавна поръчка е с приемен изпит, а за платено обучение - с конкурс по
документи.

Чл.21.(1) Класирането за държавна поръчка се извършва по низходящ ред на състезатезателен бал,
образуван като сума от:
- оценка от изпита;
- среден успех от курса на следване (по предметите включени в учебния план);
- среден успех от дипломната работа или държавния изпит.
Максималният бал е 18.
(2) Класирането за платено обучение се извършва по низходящ бал, образуван като сума от:
- среден успех от курса на следване;
- среден успех от дипломната работа или държавния изпит;
- средно-аритметичната оценка от оценките на три предмета, изучавани в курса на обучение, едни
и същи за всяка специалност, определени от съответното основно звено, или оценката от приемен изпит
(ако е проведен такъв по желание на студента).
Максималният бал е 18.
Чл.22 (1) Завършили ОКС „бакалавър” или „магистър” по други специалности се приемат чрез конкурс по
документи в подготвително обучение.
(2) Класирането за подготвителното обучение е по низходящ бал, образуван като сума от:
- среден успех от курса на следване;
- среден успех от дипломната работа или държавния изпит;
Максималният бал е 12.
Чл.23 (1) Студентите завършили ОКС „професионален бакалавър по ...” продължават в ОКС „магистър”
само по специалности от същото професионално направление след завършване на подготвително обучение.
(2) Записването за подготвителното обучение се извършва чрез конкурс по документи. Класирането
е по низходящ бал, образуван като сума от:
- среден успех от курса на следване;
- среден успех от дипломната работа или държавния изпит;
Максималният бал е 12.
VII. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ
Чл.24.(1) В ТУ-Габрово 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.
(2) Чуждестранните граждани могат да кандидатстват:
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. 6 и 7 от ЗВО.
(3) Чуждестранните граждани могат да кандидатстват за обучение и 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 действащи нормативни документи за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина;
4. кандидатите да са от държави – членки на Европейския съюз.
Чл.25 (1) Кандидат-студентите по чл.24, ал.2, т.1 и 2 подават документи в МОМН.
(2) Кандидат-студентите по чл.24, ал.2, т.3 в срок до 1 октомври в годината на кандидатстването
подават в ТУ-Габрово следните документи:
1. формуляр или молба, съдържаща кратки биографични данни, както и специалностите, в които
желаят да се обучават;
2. копие от документ за средно образование, 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. Минималният среден успех от учебните предмети от дипломата, които са
балообразуващи за специалността, за която кандидатства лицето, не може да бъде по-нисък от 62 % от максималната стойност на всички оценки в дипломата;
3. медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстването и
заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства;
4. четири снимки;
5. копие от страница на документа за самоличност, на която са изписани името на кандидата на
латиница, датата и мястото на раждане;
6. академична справка за студенти, кандидатстващи за частичен срок на обучение;

7. копие от документите за гражданство, за кандидатите с двойно гражданство, едно от които е
българско.
(3) Документите по ал.2, т. 2 и 3 трябва да бъдат легализирани, преведени и заверени в съответствие с
общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.
(4) ТУ-Габрово взема решение за одобряване на кандидатите до 1 ноември в годината на
кандидатстване.
Чл.26 (1) Чуждестранните студенти заплащат такси за обучението си, чиито годишен размер се определя
ежегодно от Министерския съвет. Студентите заплащат таксата на равни вноски в началото на всеки
семестър.
(2) Лица с двойно гражданство, едното от което е българско, заплащат половината от размера на
определената за чужденци такса, когато кандидатстват и са приети при условия и по ред, определени за
чуждестранни граждани.
(3) Таксите по ал. 1 не се заплащат от чуждестранни студенти, приети по междуправителствени
спогодби, в които този въпрос е уреден на реципрочна основа.
(4) Граждани на държави – членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо
пространство, заплащат такси за обучението си при условията и по реда, определени за българските
граждани.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Молби и жалби по всички кандидатстудентски въпроси се отправят до Ректора. Отговорите по
тях се дават писмено в двуседмичен срок и са окончателни.
2. Завършилите средното си образование преди 2008г., не могат да ползват оценките си от
зрелостните изпити като оценки от конкурсни изпити.
3. Справки и информация по приемането и записването на студентите се дава само от определени
служебни лица.
4. На студентите записани в I курс в ОКС „бакалавър” и „магистър”, отказващи се от следване не се
възстановява внесената семестриална такса.
5. Служебни бележки с оценки от положени в ТУ – Габрово изпити се издават след приключване
на записването при трето класиране.
Правилникът за приемане на студенти в Технически университет – Габрово през учебната
2011/2012г. е приет от Академичния съвет с Протокол №…./ ….11.2011 г.

