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Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Чл. 1     /1/  Правилникът урежда организацията и управлението на 

образователните дейности за български и чуждестранни студенти в Колеж 

по туризъм - Благоевград, наричан по-нататък „Колеж”. 

 /2/  Колежът осигурява качеството на образованието и научните 

изследвания чрез вътрешна система за оценяване и поддържане на 

качеството на обучението и на академичния състав, която включва и 

проучване студентското мнение. 

 Чл. 2 Всяка година Академичния съвет утвърждава професионалните 

направления, специалностите и формите на обучение по които ще се 

осъществява прием и обучение в колежа. 

 Чл. 3   Приемът на студентите се осъществява при спазване на 

законите и вътрешните нормативни актове на колежа. 

 Глава втора 

 УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 Чл. 4 Колежът ежегодно организира и провежда обучение по 

професионални направления, специалности и форми на обучение, съгласно 

утвърдения от Министерски съвет на Република България план за прием. 

 Чл. 5 Обучение по професионално направление/специалност се 

организира с решение на Академичния съвет при спазване на държавните 

изисквания за придобиване на образователно-квалификационна степен, 

получена програмна акредитация за професионалното направление и 

осигурени: 

1. Учебна материално-техническа база. 
2. Академичен състав, от който хабилитираните преподаватели на 

основен трудов договор осигуряват лекционните курсове на не по-
малко от 50% от учебните дисциплини по Учебния план за колежа. 

3. Финансиране 
4. Утвърдена по установения ред учебна документация: 

квалификационна характеристика, учебен план на специалността и 
учебни програми по всички учебни дисциплини. 

 Чл. 6 /1/ Учебната документация за всяка специалност включва: 

Квалификационна характеристика, учебен план, учебни програми и 

ежегоден график на учебния процес. 



 

4 
 

 /2/  Учебната документация се разработва в катедрите, одобрява се 

от съветите на основните звена, приема се от Академичния съвет и се 

утвърждава от Ректора. 

 /3/  Учебната документация се съхранява в срокове предвидени с 

нормативни документи. 

 Чл. 7  /1/  Квалификационната характеристика за всяка специалност е 

основен първичен документ, който определя целите на подготовка, 

методите и средствата за тяхното реализиране. В нея се отразяват 

обхватът и равнището на професионалните компетенции, които се 

придобиват и областите на бъдещата професионална реализация на 

обучаваните лица. 

 /2/  Квалификационната характеристика се съгласува с основни 

потребители на кадри, експерти и други компетентни специалисти. 

 Чл. 8 Учебният план на всяка специалност е основен документ, който 

се съставя съобразно изискванията на нормативните документи. 

 Чл. 9 С учебния план задължително се определят: 

1. Образователно-квалификационната степен за която е предназначен. 
2.  Формата на обучение 
3. Продължителността на обучение. 
4. Задължителните учебни дисциплини, които осигуряват 

фундаментална подготовка. 
5. Избираемите учебни дисциплини, които осигуряват специализираща 

подготовка. 
6. Факултативните учебни дисциплини, които се изучават по желание от 

студентите и осигуряват допълнителна подготовка, съобразно 
интереса им. 

7. Хорариумът на всяка дисциплина е разпределен по семестри, форми 
на учебни занятия, вид и обем на заетост и присъжданите кредити. 

8. Формите за проверка и оценяване на знанията . 
9. Видът на практиките, тяхната продължителност, времето на 

провеждане. 
10. Стажовете, тяхната продължителност и време на провеждане. 
11. Продължителност на подготовката за дипломиране. 
12. Видът и формата на дипломиране. 
 Чл. 10  /1/  Общият хорариум от задължителните и избираеми 

дисциплини не може да надвишава максималния хорариум определен с 

държавните изисквания за образователно-квалификационната степен. 
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 /2/  Хорариумът на избрани по учебния план избираеми  учебни 

дисциплини не може да бъде по обем, по-малък от минимално 

предвидения за съответното професионално направление / 

специалност. 

 Чл. 11  /1/  Промени в учебните планове може да се правят до два 

пъти в учебната година, непосредствено преди началото на учебния 

семестър, с решение от Академичния съвет, по предложение на съветите 

на основните звена. 

 /2/  Еднократно преместване на учебни дисциплини от един семестър 

в друг, при запазване на хорариума и кредитите се извършва по 

изключение само с решение на съветите на основните звена. 

 Чл. 12  /1/  В учебните планове на задочна форма на обучение, се 

предвиждат очни занятия, като аудиторната заетост не може да бъде по-

малко от 50% от общата  аудиторна заетост, предвидена в учебния план 

за редовно обучение. 

 /2/  Минималният хорариум за обучение по индивидуален план не 

може да бъде по-малък от хорариума за задочна форма на обучение, в 

съответната специалност на образователно-квалификационната степен. 

 Чл. 13   В учебните планове, по като се обучават чуждестранни 

граждани, могат да се правят целенасочени промени, с оглед 

специфичните изисквания на съответната страна. Промените не  трябва 

да водят до изменения на квалификационната характеристика на 

специалността и придобиваната професионална квалификация.  

 Чл. 14  /1/   Учебната програма за всяка дисциплина включва, нейните 

цели и задачи, входно-изходните резултати и предметни връзки с 

другите дисциплини, което се изразява в кратка анотация; 

наименованието на темите и подтемите, необходимото време за 

преподаване и за извънаудиторна работа; названието и вида на 

упражненията (семинарни, лабораторни ,практически); с необходимия 

хорариум; кредити, организация на оценяването; литературни 

източници. 

 /2/  Учебните програми се утвърждават от съвета на катедрата, 

отговаряща за обучението на съответната специалност. 
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 (3) Учебните програми подлежат на промяна и актуализация по 

предложение/искане на титуляра, съвета на катедрата или след 

обсъждане предложение на представител/и от практиката. 

 Чл. 15  Учебното съдържание на всяка учебна дисциплина се 

организира в относително обособени части, като всяка от тях включва 

минимум 15 академични часа. 

 Глава трета 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

 Чл. 17 /1/  Обучението в колежа се извършва в следните 

организационни форми: 

1. Редовна; 
2. Задочна. 
/2/  Формите на обучение се утвърждават от Академичния съвет. 

/3/  Завършилите различни форми на обучение получават еднаква 

степен на образование и професионална квалификация, ако са изпълнили 

изискванията на учебния план за съответната специалност и образователно-

квалификационна степен. 

Чл. 18  Обучението след завършено средно образование се извършва 

в образователно-квалификационна степен професионален бакалавър, за 

придобиването на която се изискват в съответствие с учебния план не по-

малко от 180 кредита. 

Чл. 19  /1/   Обучението за придобиване на нова специалност след 

завършена образователно-квалификационна степен „ професионален 

бакалавър” се осъществява по учебни планове утвърдени за съответната 

специалност . 

 /2/ Обучението по ал.1 се извършва по ред и условия определени от 

колежа в съответствие със закона. 

Чл. 20 /1/  Учебният процес в редовна форма на обучение се 

организира в учебни години, учебни семестри, учебни седмици, учебни дни 

и учебни часове. 

/2/ Учебната година е с продължителност 20 седмици. 

/3/   Учебната година се разделя на два семестъра. 

/4/    Между учебните години и учебните семестри, както и за 

официалните празници се определят ваканции. 

/5/   Дневната аудиторна натовареност на студентите не може да бъде 

повече от 8 часа. 
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/6/  Продължителността на учебния час е 45 минути. 

/7/  Между два учебни часа се осигурява почивка, с продължителност 

не по-малка от 15 минути. 

Чл. 21  Учебния процес в задочна форма на обучени се организира в 

учебни години по учебни цикли от очни занятия в съответствие с учебните 

планове и при спазване на изискванията на чл. 20 ал. 3, ал. 5, ал. 6, ал.7. 

Чл. 22  /1/  Учебния процес за всяка форма на обучение се 

осъществява по ежегоден график, който задължително включва: 

1. Началото и края на всеки семестър или цикъл от очни занятия;. 
2. Началото и края на изпитните сесии – семестриални и държавни; 

предварителни, редовни поправителни, ликвидационни; 
3. Ваканции. 
/2/ Ежегодния график на учебния процес се утвърждава от ректора. 

Чл. 23 /1/  Учебният процес за специализанти в курсове за повишаване 

на квалификацията може да започва от зимен или летен семестър. 

/2/ Учебния процес в курсове, с продължителност по-малко от един 

семестър може да започва по всяко време. 

/3/ Графикът за учебния процес по ал.1 и ал. 2 се утвърждава от 

ректора на колежа. 

Чл. 24 /1/  Обучението се извършва чрез различни организационни 

форми ( лекции, упражнения, стаж по специалността, разработване на 

курсови работи, реферати  учебно-изследователска, научно-

изследователска работа на студентите, консултации). 

/2/ В зависимост от спецификата на отделните дисциплини 

упражненията биват: семинарни лабораторни, практически и др. Техният 

вид се определя с учебния план на специалността и учебната програма на 

дисциплината. 

/3/ Дейностите, формите на извънаудиторната заетост и контролът 

върху тях се определят с учебните програми по отделните дисциплини. 

Чл. 25  /1/  При лекционна форма на обучение студентите се 

организират в потоци. В един поток са включени студентите от едно и също 

професионално направление; един и същи курс или специалност, или от 

различни курсове и специалности, независимо от професионалното 

направление, които изучават определена дисциплина по една и съща 

програма. 
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/2/  При провеждане на семинарни упражнения студентите се 

организират в учебни групи. 

/3/  При провеждане на практически упражнения групите се разделят 

на подгрупи. 

/4/  Обучението по чужди езици на неспециалисти се организира в 

сборни групи, а по физическо възпитание  - в сборни групи по видове спорт. 

Чл. 27  /1/  Броят на студентите в един поток не може да бъде по-

малък от 10 и по-голям от 200 души. 

/2/  Броят на студентите в група е от 25 до 35 души, но не по-малък от 

10. Броят на студентите в подгрупа е от 10 до 15 души. 

/3/  Когато броя на студентите е по-малък от 10, обучението се 

осъществява по индивидуален план. Редукцията на хорариума не може да 

бъде повече от 50%. 

/4/  Практическите упражнения, часовете по чужд език и тренингите 

не се редуцират, независимо от броя на студентите във формирания курс. 

Чл. 28 /1/  Броят на студентите в курсовете по избираеми дисциплини 

не може да бъде по малък от 15.  В тези курсове се провежда обучение в 

пълния обем на хорариума. 

/2/  Когато броят на студентите, избрали дадена учебна дисциплина е 

по-малък от 15, но не по-малък от 10, хорариумът на лекциите и 

семинарните упражнения се редуцира с 10% за  за всяка бройка по-малка 

от 15. редукцията на хорариума не може да бъде повече от 50%. 

/3/  В случаите, когато дадена избираема или факултативна 

дисциплина е избрана от по-малко от 10 студенти, те се пренасочват към 

друга избираема дисциплина, при условията на предходните алинеи, или 

преминават на индивидуален план. 

/4/ Когато обучението се осъществява по индивидуален план 

редукцията на хорариума не може да бъде повече от 50%. 

Чл.  29  Броят на потоците, групите и подгрупите се определя всеки 

семестър със заповед на ректора.  

Чл.  30  /1/  Преподавателите за всеки поток, група или подгрупа се 

определят с решение на катедрения съвет на катедрата, отговаряща за 

обучението по съответната дисциплина. 
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/2/  При недостатъчен брой щатни преподаватели в колежа, катедрата 

предлага хонорувани преподаватели за избор от Академичния съвет. С тях  

президентът сключва договор.  

Чл. 31 /1/  В края на всяка учебна година преподавателите – курсовите 

отговорници, запознават курса с избираемите учебни дисциплини за 

следващата учебна година. За студентите от първи курс това става при 

започване на учебната година. 

/2/  Всеки студент заявява в учебен отдел в писмена форма избраните 

от него дисциплини. 

/3/ Предложение за окончателно формиране на групите се прави от 

катедрите и се одобрява от ръководителя на основното звено. 

Чл. 32 /1/  Учебните занятия за всяка специалност се провеждат по 

разпис. 

/2/  Учебният разпис се утвърждава от ръководителя на основното 

звено и е задължителен за преподавателите и студентите. 

/3/  Промяна в учебния разпис по обективни причини се допуска само 

с писмено разрешение на ръководителя на основното звено и се отразява в 

разписа. 

/4/   Системен контрол по изпълнение на разписа се осъществява от 

ръководителите катедра и зам. ректорът по образователната дейност. 

/5/  Учебните разписи се съхраняват в основните звена  в срокове 

предвидени в нормативните документи. 

Чл. 33 /1/  Знанията и уменията на студентите придобити по всяка 

учебна дисциплина се проверяват и оценяват чрез изпити и текущи оценки 

, съгласно учебния план на специалността. 

/2/  Организацията на оценяване на учебните постиженията и 

присъждането на кредити се посочва в учебната програма по дисциплината. 

/3/   Основната форма за провеждане на семестриалните изпити  е 

писмения изпит. С решение на Академичния съвет и по аргументирано 

предложение на катедрите се определя списък на учебните дисциплини, по 

които може да се прилагат и други форми на оценяване. 

/4/   При провеждане на семестриалните изпити се спазват следните 

изисквания :  

1.Критериите за оценяване на писмените работи се обявяват в деня 

на изпита, след провеждането му. 
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2. Писмените работи се съхраняват в съответната катедра в срок от 

една година, след което се унищожават. 

3.  В едноседмичен срок след обявяване резултата от изпита  всеки 

студент има право да идентифицира писмената си работа и за получи 

разяснение по нея от преподавателя. 

4.  Ако в едноседмичен срок след обявяване на резултатите постъпят 

възражения от страна на студентите, относно получените оценки, 

ректорът/зам. ректорът по образователната  дейност могат да назначат 

експертна комисия за становище по поставената оценка. В тези случаи 

оценката на комисията е окончателна. 

5.  В случаите, когато обучението по една дисциплина се осъществява 

от двама и повече преподаватели, всеки от тях задължително  участва в 

проверката и оценяването на изпита, като в протокола се поставя една 

окончателна оценка подписана от преподавателите. 

/5/  Изпитите се полагат съобразно учебните програми по съответните 

дисциплини и въпросниците към учебните програми.   

/6/  Оценяването става по шестобалната система  - 2.00; 3.00; 4.00; 

5.00; 6.00. 

/7/  През семестъра преподавателите провеждат текущ контрол върху 

усвояването на знанията и уменията от студентите по съответната 

дисциплина. Формите на контрол се посочват в учебната програма.  

/8/  Текуща оценка се поставя по дисциплини, които изискват 

поетапно да се оцени усвояването на знанията и уменията  по тях и 

обучение в повече от един семестър. Окончателната текуща оценка се 

формира от поне три етапни оценки. 

/9/  В случаите, когато студентът е получил оценка Слаб (2 ) се 

определя дата за изпит в поправителната сесия. 

Чл. 34 /1/  Изпитите се провеждат през сесиите, определени с графика 

на учебния процес за всяка учебна година. 

/2/   За студентите в редовна и задочна форма на обучение изпитните 

сесии  по всяка учебна дисциплина са редовна и поправителна. 

/3/  За всички студенти от редовна и задочна форма на обучение се 

определя ликвидационна сесия, непосредствено преди началото на новата 

учебна година. 



 

11 
 

/4/  Академичния съвет с разрешение на ректора има право да 

определя дати за изпити извън утвърдения график за учебния процес. 

Чл. 35 /1/ В 7-дневен срок след обявяване резултатите от изпита, 

студентите могат да кандидатстват за повишаване на оценката, но за не 

повече от една дисциплина в рамките на една сесия. За целта подават 

молба до ректора. Новата оценка е окончателна. 

/2/  При възникнал спор между преподавател и студент изпитът се 

провежда от комисия назначена от зам. ректора по образователните 

дейности или ректора.  

Чл. 36  Протоколите за всеки изпит се получават от учебен отдел лично 

от преподавателя и се връщат по същия начин. Забранява се връщането на 

протоколи да става от студенти. 

/2/  Индивидуалните протоколи се издават на студенти, които са 

записали условна, прекъснали, приравняващи, бременни, студентки-майки, 

обучаващи се по индивидуален план при спазване на изискванията на ал 1. 

/3/  Всеки преподавател е длъжен в десетдневен срок след 

провеждане на изпита собственоръчно да впише в студентската книжка, 

протокола и главната книга получените от студентите оценки по съответната 

дисциплина.  Задължително се попълват всички реквизити в протокола и 

главната книга. Преподавателите, които не впишат навреме оценките носят 

дисциплинарна отговорност. 

/4/  Организацията и отговорността за правилното провеждане на 

семестриалните изпити се осъществява от ръководителя на катедрата, 

която осъществява обучението по съответната специалност и зам. ректорът 

по образователните дейности. 

/5/  Контролът по провеждане на семестриалните изпити се 

осъществява от зам. ректорът по образователните дейности. 

Чл. 37 /1/  За оценка на придобитите по време на обучението знания 

и умения на студентите, колежът осъществява система за натрупване и 

трансфер на кредити. 

/2/  По всяка  дисциплина кредитите се формират от аудиторна 

заетост ( хорариума от лекции, практически и семинарни занятия, практики 

) и извънаудиторна заетост. 
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/3/  Кредити се присъждат на студенти, които са завършили успешно 

съответната учебна дисциплина и/или модул, чрез полагане на изпит или 

по друг начин на оценяване. 

/4/  Една учебна година се основава на 60 кредита, а един семестър – 

30 кредита, един кредит е равен на 30 часа, разпределени по учебни 

дисциплини и/или модули, съгласно учебния план на специалността и 

образователно-квалификационната степен. 

/5/  Факултативните дисциплини формират допълнителни кредити 

над тези от задължителните и избираеми дисциплини. 

Чл. 38 /1/  На български студенти, обучавани в чужди колежи по 

договор за срок не повече от един семестър в колежи  от страни на 

Европейския съюз, се признават кредитите и   оценките по дисциплините, 

които са изучавали. 

/2/  Студентът е длъжен да поиска признаването на получените 

кредити и оценки  от ректора в десетдневен срок от началото на семестъра, 

следващ семестър от обучението му по ал.1. 

/3/  Признатите кредити и оценки се протоколират и внасят по 

съответния ред в главната книга от обслужващото  учебния отдел лице, 

определено със заповед от ректора. 

/4/  За чуждестранни или български студенти обучавани в 

университет/колеж от страна на Европейския съюз за срок по-дълъг от един 

семестър, признаването на кредитите се осъществява от специализирана 

комисия, в която влизат Зам. ректорът по образователните дейности и 

ръководителя на катедрата, която обслужва специалността. 

/5/ Студенти обучавани по програма Еразъм+ в Висши учебни 

заведения в държави , страни по програмата се признават присъдените 

кредити по изучавани от тях учебни  дисциплини и се зачита периода на 

обучение. 

Глава четвърта  

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ 

Чл. 39   (1)Практиките се осъществяват в съответствие с учебните 

планове на специалността и завършват с преддипломен стаж. След 1-ви и 2-

ри курс  студентите провеждат зимни и летни стажове. 

(2) Не по-малко от половината от практическите занятия се провеждат 

от академичен състав на основен трудов договор. 
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Чл. 40   Видът, продължителността, сроковете и съдържанието на 

практиките се определят с учебните планове и учебните програми за 

отделните специалности, съобразно държавните изисквания. 

Чл. 41  При провеждане на професионално-практическото обучение 

се спазват изискванията на инструкцията за управление на дейностите по 

организацията и провеждането му по отделните специалности. 

Чл. 42  Студентките майки (с деца до 6 години), бременните и 

обучаващите се по индивидуален план имат право да провеждат отделните 

видове практики, предвидени в учебния план по индивидуални графици 

съставени от катедрите и утвърдени от ректора / зам ректора. Те имат право 

да полагат предварително или да отлагат за друго време провеждането на 

практиките, но не могат да бъдат освободени от практическо обучение. 

Чл. 43  /1/  Контролът и оценката на професионално-практическото 

обучение се регламентира с учебните планове и учебните програми. 

/2/  Студентите получили на текущ контрол най-малко (Среден 3), 

имат право да се явяват на държавен практически изпит пред комисия 

назначена от ректора.  

/3/  При окончателна оценка (Слаб 2) на преддипломна практика, тя 

се провежда отново, но не по-рано от три месеца след завършването й. 

/4/  При повторно провеждане на практиката студентите заплащат 

допълнителна семестриална такса. 

Чл.  44 /1/  Студентите от задочно обучение, които работят по 

специалността могат да се освобождават от преддипломен стаж и могат да 

се явяват само на практически държавен изпит. 

/2/  Обстоятелствата по ал. 1 се удостоверяват с уверение, издадено 

по надлежен ред от съответната институция, а решението се взема от 

ръководителя на ректора. 

Глава пета 

ДИПЛОМИРАНЕ 

Чл. 45 /1/ Обучението на студентите завършва с полагане на 

държавен изпит обхващащ изучавания материал по задължителни 

фундаментални дисциплини, съобразно спецификата на специалността. 

/2/  Въпросниците за държавните изпити се обсъждат от катедрите 

отговорящи за обучението по съответните специалности и се обявяват пред 

студентите най-късно един семестър преди дипломирането им. 
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/3/  Формата на държавния изпит и времетраенето на подготовката се 

определят в учебния план.  За отделните специалности може да има и 

практико-приложен държавен изпит. 

/4/  До държавен изпит се допускат студенти, които са положили 

успешно всички семестриални изпити и са провели успешно предвидения 

преддипломен стаж. 

/5/  Държавният изпит се провежда съгласно държавните изисквания 

за дипломиране пред държавна изпитна комисия от три хабилитирани 

преподаватели.  По изключение в състава на комисията могат да участват и 

преподаватели с образователна и научна степен „доктор”. В комисията 

може да се включват и външни за Колежа хабилитирани лица или 

представител от практиката. 

/6/  Съставът на всяка изпитна комисия се определя със заповед на 

ректора. 

/7/  Писмените държавни изпити са анонимни. 

/8/  Държавният изпит може да бъде проведен, ако присъстват не по-

малко от 2/3 от членовете на изпитната комисия. 

Чл. 46 /1/  Оценяването на държавните изпити се определя в 

съответствие със ЗВО и чл. 33 от Правилника за образователните дейности. 

/2/  Оценките от държавните изпити се нанасят в протокола, който се 

подписва от всички членове на изпитната комисията, а в главната книга – от 

председателя на комисията. 

Чл. 47 /1/ За държавния изпит се определя една редовна и една 

поправителна сесия. Сроковете на сесиите се определят с календарния 

график за всяка учебна година, утвърден от ректора. 

/2/  Студенти, които не са положили успешно държавните изпити на 

първата  редовна или поправителна сесия имат право на еднократно 

явяване , но не по-късно от 3 години от семестриалното завършване. 

/3/  При изтичане на срока, студентът се отстранява със заповед на 

ректора. След възстановяване на правата се допуска еднократно на 

поправителна сесия по учебния план по който се е обучавал, но не по-късно 

от 5 години след семестриалното завършване. Петгодишния срок се счита 

от датата на последната поправителна сесия на календарната година, в 

която трябва да е завършил студентът. 
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/4/  Студентът неположил държавен изпит, губи правото си на 

дипломиране. 

Чл. 48  /1/  колежът издава диплома за завършена образователно-

квалификационна степен на висше образование, европейско дипломно 

приложение и други основни документи, съгласно ЗВО и Наредба за 

държавни изисквания към съдържанието на основните документи, 

издавани от висшите училища.  

/2/  Диплом за завършена образователна степен се присъжда след 

успешно изпълнение на задълженията, предвидени в учебния план, 

независимо от календарния срок на обучение. 

/3/ В дипломата за завършено висше образование се вписват: 

наименованието на завършената специалност, образователната степен и 

придобитата квалификация. 

/4/  В главната книга и в дипломата за завършена образователно-

квалификационна степен се вписват всички изучавани, включително 

признати и приравнени дисциплини предвидени по учебния план. 

/5/  Европейското дипломно приложение е допълнение към 

дипломата. То се получава от дипломираните, след писмено заявено 

искане. 

Глава шеста 

СТУДЕНТИ 

Чл. 49.  Студент е този, който се обучава за придобиване на 

образователно-квалификационна степен  „Професионален бакалавър по..” 

Чл. 50 /1/  Всеки студент има право: 

1. Да ползва цялата база на Колежа за учебна, научно-изследователска, 
спортна и културна дейност и други придобивки за нормален живот и 
обучение , по реда и при условията определени от държавата и 
Колежа.  Редът и условията за ползване се определят от Академичния 
съвет, по предложение от Студентския съвет или други студентски 
сдружения. 

2. Да получава необходимата информация, по въпросите, които го 
засягат, вкл. по законодателството за висшето образование, 
квалифицирана помощ от курсовия ръководител, ръководителя на 
катедрата, а при нужда и от ректорското ръководство. 

3.            Да избира учебни дисциплини, факултативни дисциплини за 
допълнителна подготовка и преподавателите при паралелно водени 
учебни дисциплини при условията, определени в учебния план.  
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4.            Да ползва студентски намаления при пътуване по градския и 
междуградски транспорт, съобразно действащото законодателство 
на Република България. 

5.            Да бъде здравно осигурен за сметка на държавата до 26-годишна 
възраст, в случай, че не получава трудови и извънтрудови доходи, по 
смисъла на закона за здравното осигуряване. 

6.            Да се обучава едновременно по повече от една специалност, или да 
изучава курсове по реда и условията определени с този правилни и с 
решенията на Академичния съвет. 

7.            Да участва в научно-изследователската дейност на Колежа, като се 
гарантират авторските и сродните им права и възнаграждения. 

8.            Да избира и да бъде избиран в ръководните органи на Колежа. 
9.            Да се сдружава в учебни, научни, културни, спортни и други общности, 

за защита и удовлетворяване на своите интереси, както и за членува 
в международни организации, чиято дейност не противоречи на 
законите на Република България. 

10. Да се обучава по индивидуален план, ако отговаря на определените с 
този правилник изисквания. 

11. Да подава заявление за преместване в друго висше училище, 
факултет, специалност, степен или форма на обучение по ред и 
условия предвидени с Правилника за образователните дейности. 

12. Да прекъсва обучението си, както и да го продължава след това при 
условия и по ред регламентирани с Правилника за образователните 
дейности. 

13. Да ползва ваканция не по-малко от 30 дни в рамките на една учебна 
година. 

14. Да ползва кредит за заплащане  на такси и/или издръжка за периода 
на обучението съгласно действащото законодателство. 

15. Да обжалва пред съответния ред и пред съответните органи на 
управление, решения и действия на Колежа, които се отнасят до 
студентското му положение. 

16. Да изразява мнение относно качеството на учебния процес по ред 
установен от Академичния съвет. 
/2/  Всички студенти имат равни права. Критерий за оценка на тяхната 

дейност е успехът, показан в  процесът на обучението. 

/3/ Студентите, които са кръгли сираци, с трайни увреждания и 

намалена трудоспособност ( 70 и над 70% ), военноинвалиди, майки 

с три и повече деца до 6-годишна възраст и диспансеризирани имат 

право на облекчен режим на обучение. 

Чл. 51. /1/  Всеки студент е длъжен: 
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1. Да спазва Закона за висше образование, Правилника за устройство 
и дейността на Колежа, Правилника за образователните дейности, 
и Правилата за административно обслужване. 

2. Да се записва в по-горен курс и урежда студентското си положение 
в определените срокове. 

3. Да изпълнява в срок всички контролни работи, курсови задачи, 
проекти и други, предвидени в учебния план и учебните програми. 

4. Да полага предвидените в учебния план изпити, в рамките на 
учебната година. 

5. Да опазва предоставената му учебна база. 
6. Да не провежда политическа дейност на територията на Колежа. 
7. Да спазва определените правила за поведение и вътрешен ред на 

Колежа. 
8. Да се отнася с уважение към преподавателите, административното 

ръководство, работниците и служителите в Колежа. 
9. Да допринася със своята подготовка и гражданско поведение за 

издигане на престижа и научния авторитет на Колежа. 
10. Да декларира в началото на всяка учебна година декларация-

образец, обстоятелствата свързани с наличието на доходи за 
здравно осигуряване. 

11.  Да заплаща определените от Министерски съвет или от 
Академичния съвет такси в следните срокове:  за задочно 
обучение – до края на очните занятия за всеки семестър;  за 
редовно обучение  - до 15 дни след началото на учебните занятия 
за всеки семестър. 

12. Да прави самостоятелни разработки при спазване на авторското 
право 

/2/ При неспазване на посочените задължение студентът може да 

бъде наказан с: 

1. Прекъсване за една година. 
2. Отстраняване на определен период. 
3. Отстраняване без право да се обучава в Колежа. 
Чл. 52./1/  След започване на учебната година при отказ от обучение 

внесените такси не се възстановяват. 

/2/  На новоприети студенти преди започване на учебната година при 

отказ от обучение се удържа част от семестриалната такса. 

/3/  Когато отстранени или прекъснали обучението студенти са внесли 

семестриални такси преди издаването на заповед за прекъсване , 
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таксите се възстановяват, ако не е изтекъл семестъра, за който са 

внесени. 

/4/  Редът и допълнителните условия за възстановяване на 

неправилно внесени такси се урежда със заповед на Президента. 

Чл. 53 /1/  Студентът може да отсъства от упражнения, но само по 

уважителни причини, но не повече от две седмици на семестър, при 

условие, че изпълни учебните си задължения чрез самостоятелна 

работа и консултации в срок определен от преподавателя. 

/2/  По-продължително отсъствие, но не повече от 50% от учебното 

време се разрешава по здравословни причини – на тежко или 

хронично заболели студенти, бременни и родилки и др., представили 

документ от ЛКК. В тези случаи студентите отработват предвидените 

по учебните програми задължения. 

/3/  При по-продължително отсъствие от посоченото в ал.2 студентът 

прекъсва обучението, като записва същия семестър и заплаща 

съответната семестриална такса. 

Чл. 54 /1/  Режимът на обучение на бременни студентки и студентки 

майки с деца до 6-годишна възраст се избира от тях и може да бъде: 

1. По индивидуален план и индивидуален график за явяване на 
изпити. 

2. С присъствие на очни занятия и със задочните студенти и 
изпълнение на учебните задължения  съгласно учебния план за 
задочно обучение. 

/2/  Ако и двамата родители са студенти до навършване на 6-годишна 

възраст на детето, облекченият режим  на обучение може да се 

ползва само от единият от родителите. 

Чл. 55  Облекченият режим на обучение по смисъла на предходния 

чл. 54 може да се прилага и за студенти, които са кръгли сираци, с 

трайни увреждания и с намалена трудоспособност (70 и над70%), 

военноинвалиди, спортисти. Решение за това взема президента. 

Чл. 56 /1/  Заверката на изучаваните дисциплини за всеки семестър се 

удостоверява в студентската книжка с подпис на преподавателя, 

водещ съответната аудиторна форма на обучение, който се 

потвърждава, че студентът е изпълнил задълженията си, предвидени 

в учебният план и учената програма. 
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/2/  Студентите в редовна форма на обучение , неполучили подпис по 

една учебна дисциплина, с разрешение на ректора, могат да заверят 

семестъра служебно, като отложат изучаването й с една учебна 

година. 

/3/  За студентите – задочна форма на обучение се допуска служебна 

заверка, но не повече от два пъти през целия курс на обучение. 

Решение за това взема ректора при наличие на уважителни причини. 

Студентът отработва задълженията си по учебните дисциплини 

предвидени с учебната програма, с изключение на присъствие на 

лекционни занятия. 

/4/ Студентите могат да продължат обучението си в по-горен курс с 

невзети на определените дати изпити, по ред и условия определени 

от Академичния съвет. Те следва да положат тези изпити до края на 

учебната година в която са записани. 

/5/  Оформянето и заверяването на студентската книжка се извършва 

от ректора или упълномощено от него лице. 

Чл.57 /1/  При установена документална измама, студентът се 

отстранява за една учебна година, а при по-тежки случаи и 

окончателно като се сезират съответните органи. 

/2/  При фалшифициране на документи студентът се предлага за 

отстраняване, без право да възстанови студентските си права. 

/3/  Наказанията се налагат от ректора, по предложение на 

завеждащият катедра. При определяне степента на наказанието се 

изслушват и обясненията на студента. 

Чл. 58 /1/  Студентът, който не е изпълнил задълженията си по 

учебния план и не е получил заверка за съответния семестър прекъсва 

обучението си и презаписва незаверения семестър за следващата 

учебна година като заплаща за него съответната семестриална такса. 

/2/  Студентът, който не е изпълнил изискванията за преминаване в 

по-горен курс, прекъсва следването си за срок от една учебна година, 

през който следва да положи невзетите изпити.  

/3/   Прекъсване за по-дълъг срок, но не повече от три последователни 

години се разрешава от ректора в случай на продължително 

боледуване и при особено важни семейни и други причини. През това 
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време студентът има право да полага изпити, за които има заверени 

семестри. 

/4/  При продължително отсъствие от страната студентът подава 

заявление за отписване по собствено желание.  Възстановяване на 

правата му се извършва със заявление до ректора след окончателното 

завръщане, но не по късно от 3 години. В този случай студентът не 

заплаща такса за възстановяване. 

/5/  Студенти отговарящи на всички условия за преминаване в по-

горен курс, но незаписали се за съответния семестър в указаните 

срокове, със заповед на ректора прекъсват обучението си да една 

учебна година. 

/6/  Студентът може да отправи заявление за отмяна на това решение 

, ако не е изминал повече от един месец от началото на учебната 

година/ семестъра и посещавал учебни занятия. 

/7/  Отстраняването на студента и отписването по собствено желание 

става със заповед на ректора. В случаите, когато след прекъсване в 

едногодишния срок студентът не е уредил студентското си 

положение, същият подлежи на отстраняване, което се счита в сила 

от началото на предстоящата учебна година, независимо от дата на 

заповедта на ректора за отстраняване. 

/8/  Отстранените и напуснали по собствено желание студенти имат 

право на еднократно възстановяване на правата чрез заявление до 

ректора при следните условия: 

1. Професионалното направление е акредитирано и има свободен 
капацитет. 

2. В колежа се провежда обучение по специалността по която са се 
обучавали. 

3. Имат заверени най-малко два семестъра преди отстраняването / 
отписването от Колежа. 

/9/  След презаписване, прекъсване и отстраняване, студентите 

продължават обучението си по действащия в момента учебен план. 

/10/   В случаите, когато в Колежа не се провежда обучение по 

специалността, по която отстранените студенти са се обучавали, 

същите имат право на еднократно възстановяване на студентските 

права, със съгласие да продължат обучението си по специалност в 
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същото професионално направление на Колежа или в друго висше 

училище. 

/11/  За възстановяване на студентските права се заплаща такса,, 

определена за всяка година със заповед на президента 

/12/  Възстановяването на студентските права с изключение на 

случаите по Чл. 58 ал.4 става по реда на Правилника за прием на 

студенти в Колеж по туризъм Благоевград за всяка учебна година.  

Чл. 59 /1/  Еднократно преместване на студенти от една специалност 

в друга, от една форма на обучение в друга, от едно висше училище в 

друго се извършва при следния ред и условия: 

1. Преместването от една специалност в друга в рамките на едно и 
също професионално направление се разрешава от ректора. 

2. Преместванията се разрешават при спазване капацитета на 
съответното професионално направление. 

3. Ако при преместването броят на приравнителните изпити е 
надвишава 4 студентът следва да бъде записан в по-долен курс. 

/2/  При бременност и майчинство се разрешава преместване от 

редовна  в задочна форма на обучение, като студентите по тяхно 

желание могат да бъдат записвани отново  в редовна форма на 

обучение. Това право може да се ползва само в случаите когато, 

когато в специалността съществуват и двете форми на обучение. 

/3/  За всички случаи предвидени в предходните алинеи на 

чл.59окончателна заповед се издава от ректора. 

/4/ Признаването на положените изпити и  съответните кредити на  

преместените студенти и обучаващите се едновременно по втора 

специалност се извършва от Комисия назначена от Ректора по всяка 

учебна дисциплина при условие, че има съвпадение на 

наименованието, както 80% съвпадение в съдържанието на учебната 

програма и установения хорариум по дисциплината. 

/5/ Комисията за признаване се назначава от Ректора и е в състав зам.-

ректор по  образователните дейност и двама хабилитирани 

преподаватели  по компетентност. 

/6/  Допълнителните условия за преместване извън посочените в 

предходните алинеи, се определят ежегодно до края на месец юни  

със заповед на ректора. 
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Чл. 60 /1/  Студентите от последния курс, които не са положили 

успешно всички семестриални изпити на последната поправителна 

сесия, могат  да се явяват на следващи сесии, но не по-късно от една 

година след последната поправителна сесия. 

/2/  в случай, че не положат изпитите в срока по  предходната алинея, 

те се отстраняват. 

Чл. 61 /1/  Студенти, които не са положили държавните си изпити до 

първата поправителна държавна изпитна сесия, предвидена в 

учебния план се отписват със заповед на ректора и запазват правото 

си на явяване на тези изпити по реда на чл. 47. 

/2/   Изключение се допускат при бременност и майчинство, при 

продължително боледуване и при особено важни семейни и други 

причини, при което със заявление до ректора може да се отложи 

държавна изпитна сесия. 

/3/ В този случай следващия цикъл държавни изпити се счита за 

редовна и поправителна изпитна сесия, след което се прилагат 

условията на чл. 47. 

Чл.62 /1/  На студенти, завършили успешно най-малко първи курс със 

среден успех от следването не по-нисък от Мн. добър 5.00 ректорът 

може да разреши да се обучават по индивидуален план с цел: 

1. Завършване на висшето образование в съкратен срок 
2. Разрешение за обучение по индивидуален план в съкратен срок се 

дава от ректора. 
3. Студенти, които не отговарят на условията по ал. 1 се допускат до 

обучение на индивидуален план по изключение, само ако са 
активни спортисти или с изяви в областта на науката. 

4. Студентите на индивидуален план на обучение се обучават по план 
приет от академичен съвет и ред определен от ректора в рамките 
на съществуващите групи и потоци, както и в часовете за редовни 
консултации на преподавателите. 

5. Заявленията за индивидуално обучение се подават в срок да 
началото на учебната година /семестъра. 

Чл. 63 /1/  На студенти от редовна и задочна форма на обучение се 

разрешава да се обучават едновременно по две специалности, ако 

отговарят на следните условия: 

1. Студентът е завършил поне първи курс по специалността по която 
е приет в колежа с успех не по-малък от (Добър 4) 
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2. Наличие на свободен капацитет в професионалното направление 
или регулираната професия. 

/2/  Не се разрешава едновременно обучение по две специалности на 

студенти, които се обучават в трети курс, са прекъсвали обучението си 

в първи и втори курс, поради слаб успех или са допускали 

дисциплинарни наказания. 

/3/  Решение за едновременно обучение по две специалности се дава 

: 

1. Когато първата и втората специалност са  от едно и също 
направление, от различни направления в Колежа – от ректора на 
колежа. 

2. Когато първата специалност е в Колежа, а втората в друго висше 
училище и обратно – от двамата ректори по взаимно съгласие. 

/4/  Заявленията се подават в срокове, определени със заповед на 

ректора за съответната учебна година. 

/5/  Едновременното обучение по втора специалност може да се 

осъществява в редовна или задочна форма на обучение или по 

индивидуален план, в зависимост от формата на обучение в първата  

специалност. 

/6/  За едновременното обучение по втора специалност се заплаща 

семестриална такса определена със заповед на ректора. 

/7/ Студентът няма право да се откаже от подготовката  по първата 

специалност и да продължи обучението си само по втората. 

/8/  Студентите, на които е било разрешено да се обучават по втора 

специалност се лишават от тази възможност, ако  по време на 

едновременната си подготовка подлежат на отстраняване от Колежа 

или прекъсване на обучението си поради слаб успех, по която и да е 

от двете специалности. 

/9/  От срдения годишен успех само от първата специалност се 

определя възможността студентът да получава стипендия. 

 Глава седма  

АДНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ 

ДЕЙНОСТИ 

Чл.67 /1/  Текущото управление и обслужване на образователната дейност 

в Колежа се осъществява от: 

1. Ректорското ръководство 
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2. Учебен отдел   
  

  Правилникът е актуализиран и приет с решение на Академичен 

съвет на КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ БЛАГОЕВГРАД, протокол № 1-1 от 10  март 

2013 год.  

 Допълнение  и изменение – Протокол № 39/19.12.2017 год. 

 Актуализиран и приет с решение на Академичен съвет – Протокол 

№ 52/15.05.2020 г. 

 Допълнение  и изменение – Протокол № 62/08.06.2022 год. 

 
 


