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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Чл. 1. (1). С този правилник се определят условията за приемането на български 

граждани, 

                  завършили средно образование за студенти в Колеж по туризъм - гр. 

Благоевград.  

 

Чл.2. Приемането на студенти след завършено средно образование в Колеж по туризъм 

-  гр.  Благоевград, се извършва чрез конкурс на базата на състезателни изпити и на 

основание Наредбите за единните държавни изисквания на съответните специалности и 

данни от дипломата за завършено средно образование.     

       

 

1. Приемът на студенти за всички специалности, одобрени  се извършва чрез полагане 

на кандидат-студентски изпит под формата на Тест по Български език на. 

2. Тестът се оценява по шестобалната система с точност до 0,25. 

3. . Студентите, които не са се явили на кандидатстудентски изпит и нямат в 

дипломите си оценка от положен държавен зрелостен изпит, формиращ 

балообразуващата оценка, подават заявление за явяване на кандидатстудентски 

изпит. След успешното полагане на изпита, студентът прилага към заявлението до 

ректора служебна бележка за резултата от изпита.  

 

 

Чл. 3. (1)При облекчени условия се приемат кандидат-студенти, успешно участвали в 

конкурсните изпити: 

1. класирани с еднакъв бал; 

2. военноинвалиди и военнопострадали; 

3. майки с три и повече деца; 

4. близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също професионално 

направление и висше училище, и единият от тях е приет. - близнаци, когато са 

кандидатствали едновременно в едно и също професионално направление и единият от 

тях е приет. Неприетият от близнаците ползва предимство 

5. лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; 

(2) Лицата по ал. (1) т.2, т. 3, т. 5 не заплащат такса за участие в конкурсен изпит. 

 

Чл.4. Без полагане на приемен изпит се приемат следните кандидати: 

 

1. Кандидат-студентите - лауреати на национални и международни олимпиади, 

завършващи средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата, 

когато конкурсният изпит за желаната от тях специалност съответства на предмета 

на олимпиадата. 
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2. Кандидат-студенти, издържали успешно държавен зрелостен изпит по български 

език и литература. 

Чл.5. (1). Местата за прием на студенти се утвърждават ежегодно от Министерския 

съвет. 

         (2). Разгърнатият план за прием по специалности и форми на обучение се 

утвърждава от   

                Ректора.        

                                                                                          

Чл.6. Допуска се едновременно кандидатстване за всички обявени специалности и  

форми на обучение в Колеж по туризъм.        

 

Чл. 7. Класирането на кандидатите се извършва на етапи по състезателен бал по   реда 

на посочените специалности и форми на обучение (редовна и задочна) и в съответствие 

с предварително обявените места по специалности и форми на обучение.        

 

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

Чл.8. За участие в конкурса кандидат-студентите подават следните документи: 

   1. Комплект документи по образец на Колеж по туризъм ; 

   2. Оригинал и ксерокопие на дипломата за завършено средно или висше образование. 

        

   3. Завършилите средно образование в небългарски училища в чужбина представят  

      диплома оригинал, легализирана от Министерство на образованието и науката, а за 

завършилите през годината на кандидатстване - диплома, преведена и заверена в 

посолството на Република България в съответната страна. И в двата случая се представя 

ксерокопие на  

дипломата, заверено от  Министерство на образованието и науката с преизчислен в 

шестобалната система успех; 

3. Квитанция за платена такса за кандидатстване. 

4. Копие на лична карта. 

5. Документ, удостоверяващ съответното обстоятелство/качество по чл. 3 и чл. 4 

Чл.9.  Подадените документи важат за кандидатстване едновременно за редовно и 

  задочно обучение, ако са точно попълнени и кандидатът отговаря на 

  необходимите условия.  

             

   (1). При подаване на документите длъжностното лице отбелязва един и същи входящ  

           номер на молбата и на картончето на кандидат-студента, като не носи 

отговорност  

           за неправилно попълнени документи. 
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Чл.10. (1). Документите се подават лично или чрез друго лице. Не се приемат  

        документи, изпратени по пощата. 

 

         (2). Не се приемат кандидатстудентски документи, в които не са посочени всички  

необходими данни или не са попълнени точно и четливо. 

 

         (3). След обявените срокове не се приемат кандидатстудентски документи и не се  

            правят поправки във вече подадените. 

КАНДИДАТ- СТУДЕНТСКИ ИЗПИТ      

Чл. 12. Продължителността на изпита е два часа. 

 

Чл. 13. (1). Кандидатстудентските изпити се организират и провеждат от комисии, 

назначени 

                    със заповед на Ректора.   

         

            (2). Забранява се на кандидат-студентите да носят и ползват по време на 

изпитите 

             портативна съобщителна техника с мобилна връзка.    

 

Чл. 14. (1). Кандидатите се уведомяват за часа и мястото на провеждане на изпита при 

                   подаването на документите. Всички разпределения по  зали се обявяват на 

сградата на Колеж по туризъм. На изпита кандидатите са задължени да носят 

картончето с входящия номер и лична карта.  

 

     (2). При влизането в залата, в която се провежда изпитът, личните вещи се оставят 

на място, определено от квесторите.   

     (3). Кандидат-студенти, явили се след започването на изпита, не се допускат до 

участие.  

     (4). Писмените състезателни изпити са анонимни. Кандидатите са длъжни да пишат 

само 

             със син химикал.    

  

     (5). При доказано преписване или опит за преписване, внасяне и необявяване на 

             материали, свързани с конкурсния изпит, носене на техника с мобилна връзка, 

             писмената работа на кандидат-студента се анулира от отговорника на залата 

или от 

             представител на  комисията.    

 

     (6). При нарушаване анонимността на конкурса чрез отбелязване със знак, особен 

цвят на 

             химикала и др. писмената работа на кандидат-студента се анулира от 

председателя на 

             изпитната комисия. Номерирането на страниците не се счита за знак.  
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     (7). Кандидати с анулирани работи по ал.(5) и (6) се лишават изцяло от по-

нататъшно 

             участие в конкурса.  

Чл. 15. (1). Кандидат-студентите са длъжни да се информират за резултатите от 

изпитите. 

        (2). Обявените оценки са окончателни и не подлежат на преоценка, освен ако е 

допусната 

            техническа грешка при дешифрирането или пренасянето на оценката.  

 

     (3). Резултатите от конкурсните изпити са окончателни и важат за класирането само 

в 

            годината,в която е проведен. 

 

 

ГРАФИК  

за провеждане на кандидатстудентските изпити  

Дата  Начало на изпита 

09 май 

предварителен 

10.00 ч. 

05 юли 13.00 ч. 

 

З а б е л е ж к а:  
 

           1. Всеки кандидат-студент е длъжен да се яви 1 час преди началото на изпита и 

да носи 

               картончето с входящия си номер и лична карта.    

  

 
Всички разпределения за явяване на изпити по  зали, резултати от конкурсните изпити, 

класирания и други съобщения се обявяват на информационно табло в сградата на 

Колеж по туризъм  

 

 

 ОБРАЗУВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛЕН БАЛ 

 

Чл. 16.  Балообразуването по отделните специалности се извършва както следва: 

 

1. За специалностите “ Организация и управление на туристическото   обслужване” 

и  „Организация и управлние на хотели и ресторанти” – оценките от дипломите 

за завършено средно образование по история, география, чужд език и 

удвоената оценка от приемния изпит; 

 

2. За специалност “Бизнес администрация” - оценките от дипломите за завършено 

средно образование по математика или икономика (по избор), география, 

чужд език и удвоената оценка от приемния изпит. 

http://www.uni-sofia.bg/students+bg/admission+bg/baloobrazuwane/index.html
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3.   Когато балът се образува с оценка по чужд език, участва най-високата оценка по 

      чужд език от дипломата за средно образование (без оценките от профилираната, 

      професионалната, задължителноизбираемата и свободноизбираема подготовка). 

       

Чл. 17. Не образуват състезателен бал и не участват в класирането кандидат-

студентите:  

 

      1. На които липсва някоя от балообразуващите оценки в дипломата за средно  

образование. 

 

 

    (2). Получили оценка слаб (2,00) или неявили се на състезателния изпит. 

    (3). С анулирана писмена работа. 

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ 

Чл. 18. В класирането участват само кандидати, издържали успешно конкурсните 

изпити, 

             предвидени за съответните специалности.   

 

Чл. 19. (1). Класирането се извършва по  ред на състезателния бал и по реда на 

 

 посочените от кандидата желани специалности и форми на обучение. Ако  

състезателния картон е допуснато несъответствие между шифър и словесн описание на 

специалността, за класирането е валиден шифърът.   

 

      (2). Кандидат-студентите, класирани с еднакъв бал на последното планово място за 

дадена 

              специалност и форма на обучение, се приемат над утвърдения брой. 

 

Чл. 20. (1). Класирането се извършва  поетапно, като кандидатите са длъжни да се 

                    информират лично за отделните класирания и сроковете за тяхното 

                    потвърждаване или записване.  

  

      (2). Класираните кандидати от различните етапи, непотвърдили желанието си да се 

              обучават или незаписали се в определните срокове, отпадат от следващите 

етапи на 

              класиране.  

Чл. 21. (1). Първият етап на класирането се обявява на 7 юли.                 

Чл. 22. Класираните кандидат-студенти от първия етап от 8 до 12 юли вкл. имат 

възможност:  

1. Да се запишат в специалността, в която са класирани, като не участват в 

следващите 

етапи.   
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2. Да потвърдят желанието си да се обучават в Колеж по туризъм - Благоевград като 

попълнят декларация и депозират диплома - оригинал за средно образование, с 

което запазват правото си да участват в следващите етапи на класиране.  

 

3. Да не потвърдят или да не се запишат. В тези случаи те отпадат от всички 

класирания. 

     

Чл. 23. Вторият етап на класиране се обявява на 14 юли.  

1. В него участват потвърдилите от първия етап кандидати, за които е възможно 

прекласиране в по-предна желана специалност, посочена в състезателния картон и 

некласираните кандидат-студенти.  

 

2. Потвърждават приема си и се записват само новокласираните кандидат- студенти.   

 

3. Непотвърдилите от второто класиране кандидати губят правото си за участие в 

окончателното класиране. 

 

Чл.24. Окончателното класиране се обявява на 15 юли.  Резултатите от това 

класиране са окончателни. 

Чл.25. Окончателно записване от 15  до 20 юли включително.  

Чл.26. Всеки приет е задължен да се запише в специалността според окончателното 

класиране. 

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ 

Чл.27. (1). Записването на новоприетите студенти се извършва със заповед на Ректора. 

      (2). Приетите студенти, които не са се записали в определените срокове, губят 

             студентските си права.   

 

Чл.28. Колеж по туризъм - гр. Благоевград има право в хода на записване на студентите 

да 

            извършва промени в обявения ред при условие, че същите са в интерес на 

кандидат- 

            студентите.  

Чл.29. При записването си приетите студенти представят следните документи : 

     1. Документи за записване на нови студенти (по образец). 

     2. Четири снимки (паспортен формат) 

     3. Медицинско удостоверение, което се издава от здравно заведение по местоживеене      

(за студентите  редовна форма на обучение).  
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     4. Удостоверение от психиатричното диспансерно заведение по местожителство на 

студента. 

         

     5. Квитанция за платена такса за семестъра. 

     6. Лична карта, която след проверка се връща на кандидата. 

     7. Диплома за завършено средно образование - оригинал и копие. 

     8. Декларация, че се приемат условията за обучение в Колеж по туризъм - 

гр.Благоевград. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. Кандидат студенти, представили документи с невярно съдържание, направили 

опит да дадат невярна информация при попълване на документите си или да заблудят 

приемните комисии и ръководството на Колежа, се отстраняват от участие в конкурса, а 

ако е необходимо се уведомява прокуратурата. 

Кандидат-студенти, класирани с еднакъв бал на последното планово място за 

дадена специалност, форма на обучение и категория, се приемат над утвърдените места 

за прием. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§3. Правилникът се издава на основание чл.68 от Закона за висшето образование 

и в съответствие с Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти. 

    

Правилникът е актуализиран и приет на заседание на Академичния съвет на 

05.03.2020 година. (Протокол № 51). 

 

 


