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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

Чл.1. Кандидатстването и приемането на студенти в специалност „Медицина“ в Университет 

“Проф. д-р Асен Златаров” се извършва на основание Закона за висшето образование, Наредбата за 

държавните изисквания за прием на студенти, както и условията, посочени в този правилник. 

Чл.2. В Университет “Проф. д-р Асен Златаров” студентите в специалност „Медицина“ се 

обучават за придобиване на висше образование по образователно-квалификационна степен 

“магистър”.  

Чл.3. Кандидатстването се извършва чрез полагане на общи конкурсни изпити по биология и по 

химия, които се организират и провеждат на територията на Университет „Проф. д-р А. Златаров“.  

Чл.4. Конкурсните изпити се провеждат съгласно обявения график.   

Чл.5. (1) Местата за прием на студентите се утвърждават от Министерския съвет.   

(2) Планът за прием по категории – мъже и жени, се утвърждава от Академичния съвет и се 

обявява преди приемането на кандидатстудентските документи. Отклонения от този принцип са 

допустими по решение на Академичния съвет.   

Чл.6. (1) Студентите заплащат семестриална такса за обучението си, определена от 

Министерски съвет.  

 (2) От заплащане на такси в държавните висши училища се освобождават:              

1. лица, които са кръгли сираци (до 25-годишна възраст);  

2. лица с трайни увреждания и намалена работоспособност (70% и над 70 % );  

3. военноинвалиди;  

4. лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца от 

системата на МОН.  

Чл.7. При кандидатстване в Университета кандидат-студентите заплащат такса за участие в 

конкурса. Размерът на таксата се определя от Министерския съвет. 

 Чл.8. Таксите, внесени по реда на чл. 7, не подлежат на връщане. Таксата се внася при 

подаване на документите или по банков път по банковата сметка на Университета:  

Банка ДСК - клон Бургас  

IBAN: BG90STSA93003100001100   

BIC: STSABGSF   

Титуляр: Университет “Проф. д-р Асен Златаров”  

Във вносната бележка за „задължено лице” се изписва ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно, 

и ЕГН на кандидат-студента.  

За „основание за плащане” се изписва „КАНДИДАТСТУ-ДЕНТСКА ТАКСА”.  



Чл.9. Кандидат-студентите могат да участват в конкурси, организирани от други висши 

училища, по обявен от тях график. Университет “Проф. д-р Асен Златаров” не е длъжен да се 

съобразява с графиците на всички висши училища.     

 

II. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ   
Чл.10. За обучение в специалност „Медицина“ могат да кандидатстват и да бъдат приети за 

обучение български граждани, в т.ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско, 

които:  

1. са завършили средно образование, даващо им право да продължат обучението си във висшите 

училища;  

2. имат балообразуващи оценки по биология и по химия в дипломата за средно образование. В 

случай че в дипломата за средно образование не е вписана оценка по биология и химия, която 

участва в образуването на състезателния бал, кандидат-студентът представя документ за положен 

изпит по този учебен предмет в училище, определено от началника на съответното Регионално 

управление на образованието на Министерството на образованието и науката. 

3. са лауреати на национални и международни олимпиади по биология и химия (с оценка 

Отличен 6.00 );  

4. нямат заболявания, противопоказни за обучение в специалност „Медицина“;  

5. не изтърпяват наказание “лишаване от свобода” към началото на учебната година.  

Чл.11. Лица с двойно гражданство, едното от които е българско, и са постоянно пребиваващи в 

Република България, кандидатстват при условия и по ред, определен за български граждани.  

1.  Лицата с двойно гражданство, едното от които е българско, а другото е от страна, която е 

член на ЕС и ЕИП, се приемат при условията и по реда за българските граждани – с конкурсни 

изпити по биология и химия за български кандидат-студенти.  

2.  Лицата с двойно гражданство, едното от които е българско, а другото е страна, която не е 

член на ЕС и ЕИП (трета страна), но са завършили средното си образование в Република България, 

независимо от другото гражданство, се приемат при условията и по реда за българските граждани 

(с конкурсните изпити по биология и химия за български кандидат-студенти). 

 Чл.12. Не се допускат да кандидатстват по условията и реда, установени за българските 

граждани, чуждестранните граждани, временно пребиваващи в Република България.   

Чл.13. Завършилите висше образование и придобили образователно-квалификационна степен 

„бакалавър“ или „магистър“ след средно образование, не могат да кандидатстват за второ висше 

образование, субсидирано от държавата, в същата или по-ниска от притежаваната от тях 

образователно-квалификационна степен.  

 

III. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ   

Чл.14. В сроковете, определени с този Правилник, кандидат-студентите подават в Университет 

“Проф. д-р Асен Златаров” лично или чрез друго лице (но не по пощата), следните документи:  

1. Документ за самоличност. Длъжностното лице връща документа след сверяване на данните. 

2. Заявление до Ректора (по образец).  

3. Оригинал и копие на документа за завършено средно образование. Длъжностното лице връща 

оригинала на кандидат-студента след сверяване и заверка на копието.  

а) българи, които не са завършили средно образование в Република България, представят 

преведен на български език и легализиран по определения ред документ за завършено средно 

образоване (диплома), признат от експертна комисия към Регионално управление на образованието 

(РУО), съгласно Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците (ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г.). 

б) Когато в дипломата за средно образование на български гражданин не е вписана оценка, 

участваща в балообразуването, лицето полага изпит по този учебен предмет по ред, определен с 

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Лицето, 



издържало успешно изпита, получава удостоверение за положен изпит по общообразователен 

предмет, който е неразделна част от дипломата за средно образование. 

 4. Състезателен картон (пo образец)  

 5.  Декларация на кандидат-студента, че е информиран за заболяванията, противопоказни за 

обучение по желаната от него специалност.        

6. Лауреатите на национални и международни олимпиади по химия и опазване на околната 

среда и по биология и здравно образование представят документ за оценка по съответния предмет. 

Документите на лауреатите се издават от МОН.   

7. На кандидатите, получили оценка отличен (от 5.50 до 6.00) от националния кръг на 

олимпиадите по химия и опазване на околната среда и по биология и здравно образование, МОН 

издава служебна бележка, която да послужи за приемането им във висшите училища.  

 8.  Квитанция за платена такса за участие в класирането. 

Чл.15. От такса за кандидатстване се освобождават:   

 1. кръглите сираци до 25-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването. 

 2. военноинвалидите и лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 

%;  

 3. многодетните майки (с три и повече деца); 

 4. лица отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане на  деца, лишени от родителска 

грижа;  

чл. 16. Всеки случай по чл. 15 се удостоверява със съответен документ: 

1. за кръгъл сирак – смъртен акт и удостоверение за наследници (оригинали и копия). 

Оригиналите се връщат на кандидата веднага след приемането на документите; 

 2. за лицата с трайни увреждания – решение на ТЕЛК –оригинал, който се връща веднага след 

приемане на документите, и копие; 

3. за многодетните майки – актове за раждане на децата – оригинали, които се връщат веднага 

след приемане на документите, и копие; 

4. за близнаци – актове за раждане децата – оригинали, които се връщат веднага след приемане 

на документите, и копие. 

Чл.17. Кандидатстудентските документи важат за кандидатстване в специалност „Медицина“, 

ако са правилно попълнени. B подадените документи не се правят поправки.  

Чл.18. Не се приемат кандидатстудентски документи:   

- изпратени по пощата;   

- към които не са приложени всички oбpaзци или са попълнени невярно;   

- след определените в Правилника срокове.  

Чл.19. Кандидатстудентските документи се приемат в посочените срокове. Длъжностните лица, 

които приемат документите, не носят отговорност за неточно попълнени или непредставени в 

определения срок документи по вина на кандидат-студентите.   

 

IV. КОНКУРСНИ ИЗПИТИ   
Чл.20. (1) Общите конкурсни изпити по биология и по химия се организират и провеждат в 

сградите на Университета. Два дни преди датата на изпита се обявяват сградите и залите, в които 

той ще се проведе, както и разпределението на входящите номера на кандидатите по зали. 

(2) Организацията и провеждането на изпитите се извършва от комисии, определени със заповед 

на ректора.  

(3) Изпитите се провеждат по програми, изготвени в Университета в съответствие с учебния 

материал в средните училища.  

(4) Кандидатстудентският изпит по биология е анонимен и се провежда в продължение на 

четири часа с писмена работа върху темите, включени в конспекта. В началото на изпита 

лотарийно се изтегля изпитен билет, в който има комбинация, съдържаща по една тема от 

конспекта за 8. клас, за 9. клас и за 10. клас по биология. 



Крайната оценка на писмената работа се формира като средна аритметична от оценките на 

трите теми, включени в изтегления изпитен билет 

 (5) Кандидат-студентският изпит по химия е писмен и се провежда в продължение на четири 

часа. Той обхваща материал, изучаван в гимназиите и отразен в програмата за кандидат-студенти-

те. Изпитът се състои от решаване на четири тематични логически задачи.  

(6) По време на изпита по химия се разрешава използването на Периодичната система на химич-

ните елементи, Таблицата за разтворимост на съединенията и Електроафинитетните редове на 

елементите и техните йони.  

Таблиците се осигуряват от Университет „Проф. д-р А. Златаров“. 

Не се разрешава използването на калкулатори. 

Окончателната оценка от изпита по химия се формира с тежест от 25% за всяка една задача. 

Чл.21. При провеждането на кандидатстудентските изпити, в деня на изпита се прилагат 

следните задължителни условия: 

(1) Кандидат-студентите са длъжни: 

- да носят документ за самоличност и да заемат местата си до 8.30 часа;  

- да използват химикали, пишещи със син цвят. 

- да номерират всяка страница от получените комплекти с арабски цифри; 

- да напишат в правоъгълното каре „А“ на първа страница: „Изпит по биология“, респективно 

„Изпит по химия“, както и датата на изпита. 

(2) След обявяването на темите кандидат-студентите: 

- Преписват дословно, без съкращения темите по биология от предоставения лист в 

определеното за това каре „Б”.  

- При недостиг на място, преписването продължава на стр. 2, но в никакъв случай на мястото за 

оценка и мотиви 

- Преписват дословно, без съкращения само съдържанието на първата задача по химия от 

предоставения лист със задачите, в определеното за това каре „Б”, но в никакъв случай на мястото 

за оценка и мотиви 

- Започват изложението по темите и задачите от стр.2 на комплекта. 

- Поставят в средни скоби „[ ]” допуснатите грешки, грешни думи или текст без да задраскват. 

- Пишат всички пропуснати текстове, схеми или фигури в хода на изложението, без да ги 

отбелязват допълнително с цифри, стрелки или други знаци. 

- По време на изпита по химия се разрешава използването само на Периодична система на 

химичните елементи и таблица за разтворимост на съединенията и електроафинитетните редове на 

елементите и техните йони, които се предоставят от комисиите в залите. 

(3) След приключване на работата по темите и задачите, кандидат-студентите са длъжни: 

- Лично да предадат писмената си работа на главния квестор в залата; 

- Да поставят лично фиша с личните си данни в малкия плик и да го залепят пред главния 

квестор; 

- Да поставят лично всички получени комплекти с листове (плюс допълнителните), заедно с 

малкия плик в големия плик и да го залепят пред главния квестор; 

- Да се подпишат на съответното място в изпитния протокол; 

- Да получат обратно документа си за самоличност. 

 Чл.22. Конкурсният изпит е анонимен. При доказано преписване или опит за преписване, 

нарушаване анонимността на конкурса, както и  ползване на мобилни телефони и друга 

съобщителна техника от кандидат-студентите, писмената работа на кандидат-студента се анулира. 

Кандидати с анулирани писмени работи не се допускат до участие в класирането. 

 

V. ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ  

Чл.23. (1) Конкурсните работи се оценяват от двама преподаватели, независимо един от друг, 

по ред и критерии, определени от Университета.  



(2) Критериите за оценка на писмените работи се определят и обявяват от Университета в деня 

на конкурсния изпит и преди започване на проверката на писмените работи;  

(3) Всеки проверител оценява поотделно всеки изпитен въпрос с точност до 0.25 и оформя 

оценката си като средна аритметична от оценката на отделните въпроси. Крайната оценка се 

оформя като средна аритметична от оценката на двамата проверители, ако разликата в оценката е 

не по-голяма от 0.50. 

(4) Арбитражна комисия определя окончателната оценка на конкурсните работи при разлика от 

0.50 (и по-голяма) в оценките на двамата проверяващи,  

(5) Арбитрират се задължително и всички писмени работи с оценка, която е равна или по-

висока от Отличен (5.50). 

(6) Арбитрират се задължително и всички писмени работи с оценка, която е по-ниска от 

Среден (3.00). 

(7) След оценяване на всяка писмена работа, проверяващите нанасят на нея само крайната 

оценка заедно с мотивите си за нея и се подписват. Оценки по отделните въпроси и задачи не се 

нанасят!  
(8) Резултатите от конкурсния изпит се обявяват не по-късно от 10 дни след датата на 

провеждането му в сградата на Университета и на интернет адрес: http://www.btu.bg   

(9) След оповестяване на резултатите от писмените изпити в срок, обявен от Университета, 

кандидатите могат да идентифицират писмените си работи и да получат информация за мотивите 

за оценка.  

(10) Обявените оценки от конкурсния изпит са окончателни и писмените работи не се 

преоценяват.   

Чл.24. Резултатите от състезателните изпити се признават за участие в конкурса само за 

годината, в която са положени.  

 

 VI. ОБРАЗУВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИЯ БАЛ  

Чл.25. (1) Кандидат-студентите участват в конкурса със състезателен бал, формиран като сума 

от оценките от конкурсните изпити по биология и химия, умножени по 2, и балообразуващите 

оценки по биология и химия от дипломата за средно образование.   

(2) Максималният бал е 36, а минималният за участие в класирането е 24. 

(3) Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен 

предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата от курса на обучение, за 

балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от 

профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема 

подготовка.  

(4) На лауреатите на национални и международни олимпиади от настоящата учебна година по 

биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда се признава оценка Отличен 

6.00 от съответния конкурсен изпит; 

(5) На първенците от национални олимпиади по биология и здравно образование и химия и 

опазване на околната среда, получили оценки не по-ниски от отличен 5.50, тези оценки се 

признават за резултати от конкурсни изпити по биология и по химия за кандидатстване в 

специалност „Медицина“. 

  

VII. КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ   
Чл.26. В класирането участват само кандидат-студенти, отговарящи на условията за прием в 

специалност „Медицина“ в Университет „Проф. д-р А. Златаров“ за учебната 2020/2021 г.  

Чл.27. Класирането на кандидат-студентите се извършва по низходящ ред на състезателния бал, 

съгласно утвърдените места за категориите (мъже и жени) и квоти. Броят нa местата ce ограничава 

oт плана зa прием. След изчерпване на съответната категория се класират кандидат-студенти от 

другата категория. 



Чл.28. В съответствие с чл. 68, ал. 3 на ЗВО при облекчени условия се приемат кандидат-

студенти от следните групи: 

1. Лица с трайни увреждания и намалена работоспособност със 70% и над 70 %  ; 

2. Военноинвалиди и военнопострадали; 

3. Кръгли сираци; 

4. Майки с три и повече деца. 

5. Близнаци, които са кандидатствали  едновременно в една и съща специалност и единият от 

тях е приет на общо основание по бал, а дру-гият е с успешно положени конкурсни изпити и 

минимален бал 24.00. 

Чл.29. Кандидатстващите по чл.28 от този правилник участват в класирането само ако имат 

минимален бал 24.00. За кандидатите от тези категории се определя едно място в рамките на 

утвърдения брой студенти за специалността. Кандидатите се състезават помежду си при първо 

класиране. Некласираните в рамките на определената квота се състезават на общо основание. 

Чл.30. (1) Класирането се извършва на три етапа, като кандидатите са длъжни да се информират 

лично за отделните класирания. 

(2) След първия етап на класиране, класираните кандидати имат следните възможности: 

-  Да се запишат в специалност „Медицина“ като не участват в следващите етапи. 

- Да не се запишат в специалност „Медицина“ като губят придобитите студентски права и 

отпадат от следващите етапи. 

Некласираните от този етап кандидати не подават декларация за участие в следващите 

класирания и не депозират диплома за средно образование, тъй като участват автоматично в 

следващия етап на класирането. 

Записването на класираните от този етап кандидати за специалност „Медицина“ се извършва в 

определените за това срокове. 

(3) Във втория етап на класиране участват некласираните от първия етап кандидат-студенти. 

Записването на класираните от втория етап се извършва в определените за това срокове при 

следните възможности: 

- Да се запишат в специалност „Медицина“ като не участват в последния етап. 

- Да не се запишат в специалност „Медицина“ като губят придобитите студентски права и 

отпадат от последния етап.  

Некласираните от този етап кандидати не подават декларация за участие в следващите 

класирания и не депозират диплома за средно образование, тъй като участват автоматично в 

последния етап на класирането. 

(4) Третият етап на класиране се извършва в определените за това срокове. Резултатите от това 

класиране са окончателни. 

Чл.31. Класираните кандидат-студенти от различните етапи, които не са се записали в 

определените за съответното класиране срокове, губят права и отпадат от следващите етапи на 

класиране.  

Чл.32. Приемането на студентите се извършва със заповед на Ректора.  

 

VIII. ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ   
Чл.33. Приетите студенти се записват в сроковете, определени с този правилник, като 

представят при записването си лично или чрез друго лице следните документи:   

1. Диплома за завършено средно образование – оригинал и копие;  

2. Медицинско удостоверение и удостоверение от психиатричен диспансер (последното се 

издава по местоживеене);   

3. Декларация, че е запознат с Правилника за учебната дейност в Университет “Проф. д-р Асен 

Златаров”-Бургас;   

4. Четири снимки, формат 3,5/4,5 см;   

5. Папка с документи за записване (по образец);   

6. Лична карта - след проверка се връща на студента;  



7. Документ за внесена семестриална такса.  

Банка ДСК - клон Бургас  

IBAN: BG90STSA93003100001100  

BIC: STSABGSF   

Титуляр: Университет “Проф. д-р Асен Златаров”  

Във вносната бележка за „задължено лице” се изписва ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно, 

и ЕГН на кандидат-студента. За „основание за плащане” се изписва „ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ”.   

Чл.34. Кандидати, които не са представили всички необходими документи, не се записват.   

Чл.35. Кандидати, които не са се записали в определените за съответното класиране срокове, 

губят мястото, на което са приети.  

Чл.36. При отписване на новоприетите студенти до започване на учебните занятия таксата за 

обучение се възстановява в размер на 80%. След започване на учебните занятия таксите не се 

възстановяват.   

 

IX. 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 

приемната комисия и ръководството на Университет ”Проф. д-р Асен Златаров”, се отстраняват от 

участие в конкурса.   

§2. Заявления и жалби по кандидатстудентски въпроси, с изключение на такива за 

идентифициране на писмените работи, се подават в срок до една седмица след последното 

класиране и се решават от Ректора в срок до 7-ми септември. Ректорът решава 

кандидатстудентските заявления и жалби в съответствие със закона за висшето образование и 

настоящия правилник.   

§3. Ректорът решава окончателно всички въпроси, свързани с приемането на студенти в 

Университет ”Проф. д-р Асен Златаров”, както и особени случаи. 

§4. Университетът си запазва правото да оповести на интернет страницата си www.btu.bg 

всички промени в настоящия Правилник и неговите приложения, ако те са наложени от промени 

в държавни или университетски нормативни актове, въведени след неговото отпечатване, 

както и промени, резултат от решения на Академичния съвет на Университета. 

§5. Настоящият правилник за приемане на студенти в специалност „Медицина“ за учебната 

2020/2021 година отменя Правилника за приемане на студенти в специалност „Медицина“ за 

учебната 2019/2020 г.  

§6. Правилникът влиза в сила от датата на приемането му от АС с протокол №6/23.01.2020 г 
 


