ПРАВИЛНИК
ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ В
ОКС „МАГИСТЪР“ СЛЕД ПРИДОБИТА ОКС „БАКАЛАВЪР“

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. (1) С този правилник се определят условията за приемане на български
граждани и граждани на държави от Европейския съюз и Европейското икономическо
пространство, завършили висше образование ОКС „бакалавър“, за обучение в
образователно-квалификационната степен „магистър“ в Химикотехнологичен и
металургичен университет.
(2) Лицата, завършили висше образование, субсидирано от държавата с
образователно-квалификационна степен „магистър“, или обучаващи се в същата степен по
този ред, могат да кандидатстват за следваща магистратура само за обучение срещу
заплащане.
Чл.2. (1) Приемането на български граждани за студенти в ХТМУ за придобиване
на образователно-квалификационна степен "магистър" след завършена образователноквалификационна степен "бакалавър" или "магистър" се извършва:
1. в рамките на утвърдения брой студенти по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, букви „а", „б"
и „в" от ЗВО, или
2. в изпълнение на разпоредбите на чл. 21, ал. 3 и 4 от ЗВО.
Чл.3. (1) Обучението в магистърската степен се организира в магистърски
програми, които:
1. профилират и задълбочават подготовката в съответствие с придобитата
специалност на образователно-квалификационна степен „бакалавър“;
2. дават допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка за
придобилите висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“
или „магистър“ по друга специалност;
(2) Придобилите
образователно-квалификационна
степен
„професионален
бакалавър“ могат да продължат образованието си в образователно-квалификационна
степен „магистър“ само в същото професионално направление.
Чл.4. Местата за прием на студенти в образователно-квалификационната степен
„магистър“ са както следва:
1. места, субсидирани от държавата – утвърждават се с постановление от
Министерския съвет;
2. места за обучение срещу заплащане. Броят на местата за прием на студенти за
обучение срещу заплащане по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „б“ от ЗВО се утвърждава от
Министерския съвет, а за кандидатстващите за места по реда на чл. 21, ал. 3 от ЗВО се
определя в съответствие с капацитетните възможности на професионалното направление
за съответните специалности и магистърски програми.
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Чл.5. Приемането на студенти за образователно-квалификационната степен
„магистър“ се извършва чрез конкурспо документи.
Чл.6.(1) Обучението в магистърската степен се извършва в редовна и задочна
форма в зависимост от утвърдените учебни планове и места за прием.
(2) По време на обучението си студентите, приети в места, субсидирани от
държавата, заплащат семестриална такса, утвърдена с постановление от Министерския
съвет.
(3) Студентите, приети за обучение срещу заплащане, внасят семестриална такса,
утвърдена от АС на ХТМУ.
Чл.7. Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред на състезателния
бал и по реда на посочените специалности, магистърски програми и форми на обучение. в
съответствие с предварително обявените места за прием (субсидирани от държавата и за
обучение срещу заплащане).
РАЗДЕЛ II
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Чл.8. За обучение в образователно-квалификационната степен „магистър“ могат да
кандидатстват лица, отговарящи на следните условия:
1. да имат завършено висше образование и да притежават образователноквалификационна степен „бакалавър“;
2. лица, притежаващи образователно-квалификационна степен „професионален
бакалавър по...“, имат право да кандидатстват за обучение само в магистърски програми
от същото професионално направление с утвърден на ФС индивидуален учебен план с не
по-малко от 120 кредита;
3. Право за обучение срещу заплащане по чл. 21, ал. 4 от ЗВО ползват кандидати,
които имат успех не по-малко от "добър" от диплома за завършена степен на висшето
образование. Успехът от дипломата се формира като средноаритметична оценка от
средния успех от семестриалните изпити и оценките от държавните изпити или от
защитата на дипломната работа;
4. нямат заболявания, които са противопоказани за обучението им в ХТМУ;
5. не излежават присъди към момента на кандидатстване.
Чл.9.(1) За обучение в магистърските програми могат да кандидатстват български
граждани и граждани на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство,
завършили висше образование.
(2) по реда, установен за български граждани, за обучение могат да кандидатстват
чуждестранни граждани, ако:
1. имат двойно гражданство, едното от които е българско, постоянно пребиваващи
в страната;
2. имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България,
което се удостоверява с документ за самоличност, издаден от Министерство на
вътрешните работи на Република България;
3. имат статут на бежанци, удостоверен с документ, издаден от Държавната
агенция за бежанците при Министерски съвет;
4. са от българска народност, удостоверена по реда на Постановление № 103 на
Министерски съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите
в чужбина.
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Чл.10. Граждани на държави извън Европейския съюз и Европейското
икономическо пространство, временно пребиваващи в Република България, кандидатстват
по реда на условията на чл.95, ал.8 от Закона за висше образование.
Чл.11. Отстранени студенти могат да възстановят студентските си права в същата
специалност и форма на обучение, в която са се обучавали.

РАЗДЕЛ III
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Чл. 12.(1) Кандидатите подават документи за кандидатстване:
1. заявление до Ректора на ХТМУ (по образец);
2. оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование. След сверяване
оригиналът се връща на притежателя. Кандидатите трябва да са завършили акредитирани
висши училища.
2.1 в случай че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо,
кандидатът подава академична справка, в която е отразен средният успех от
семестриалните изпити и успехът от защита на дипломна работа/държавните изпити, или
уверение, в което са вписани необходимите данни;
2.2. кандидати, завършили ОКС „бакалавър“ в Химикотехнологичен и
металургичен университет, на които издаването на дипломата за висше образование е
предстоящо, представят заявление, заверено от съответната факултетна канцелария;
2.3. за магистърските програми с обучение на чужд език кандидатите представят
документ за владеене на съответния чужд език;
2.4. лица, придобили образователно-квалификационна степен на висше
образование в чужбина, признато по законодателството на съответната държава, могат да
кандидатстват за обучение в магистърската степен, след като са преминали процедура по
признаване на придобитото висше образованието в чуждестранни висши училища.
3. оригинал и копие на лична карта. След сверяване оригиналът се връща на
притежателя;
4. вносна бележка (платежно нареждане) за платена такса за участие в конкурса;
4.1. внесена такса за участие в конкурса не се възстановява;
4.2. от такса за кандидатстване се освобождават: лица с трайни увреждания и
намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; военноинвалиди, кръгли сираци (до 25годишна възраст) и майки с три и повече деца.
(2) Не се приемат документи на кандидати, които нямат необходимата
образователно-квалификационна степен или не отговарят на условията на настоящия
правилник или на магистърската програма, за която кандидатстват.
РАЗДЕЛ IV
ОБРАЗУВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛЕН БАЛ
Чл.11.(1) Класирането на кандидатите се извършва въз основа на състезателен
бал,който се образува както следва:
1. среден успех от курса на обучение;
2. оценка от дипломирането (държавен изпит или дипломна защита);
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3. за завършилите ХТМУ средният успех от курса на обучение се умножава с
коефициент 1,2.
Чл.12. Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал и по реда
на посочените от кандидата специалности.

РАЗДЕЛ V
ЗАПИСВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ
Чл.13.(1) Записването на новоприетите студенти се извършва въз основа на
издадена от Ректора заповед за записване в магистърската програма.
(2) Кандидатите се информират за резултатите от класирането и сроковете за
записване на официалната страница на ХТМУ - www.uctm.edu
(3) Приети студенти, незаписали се в определените срокове, губят правата си.
Чл.14.(1) При записването си новоприетите студенти предоставят:
1. комплект документи за записване на новоприети студенти;
2. оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование (бакалавърска
или магистърска степен) в случай, че не са ги представили при кандидатстването;
3. при записване на магистърска програма по професионално направление,
различно от завършеното в ОКС „бакалавър“ и в случай че издаването на дипломата е
предстоящо, кандидатът представя задължително академична справка-оригинал за
изготвяне на индивидуален учебен план;
4. копие на дипломата за средно образование;
5. 3 снимки с формат 4/6 сантиметра;
6. медицинско удостоверение от личен лекар, че кандидат-студентът няма
заболявания, противопоказани за обучението му в ХТМУ;
7. документ за платена семестриална такса за обучение. След започване на
учебната година внесена семестриална такса не се възстановява, независимо от причините
за отписването.
(2) Студентите, приети за обучение срещу заплащане в образователно
квалификационната степен „магистър“ при записването си сключват договор
регламентиращ условията на тяхното обучение (чл.21, ал.3 от ЗВО).
Чл.15.(1) Обучението в магистърска програма по професионално направление,
различно от завършеното в ОКС „бакалавър“, се провежда по утвърден на ФС
индивидуален учебен план. В този случай, кандидатите се обучават един или два
семестъра повече от предвидените в основния учебен план. Това става в случаите, когато е
необходимо да положат допълнително повече от три изпита.
(2) Завършилите „професионален бакалавър по …“ се обучават по утвърден на ФС
индивидуален учебен план , с минимум 120 кредита.
Чл. 16. (1) Завършването на магистърската програма става със защита на дипломна
работа, след покриване на изискванията на учебния план.
(2) До дипломиране се допускат студенти, изпълнили задълженията си, съгласно
учебния план, и представили дипломата-оригинал за завършено висше образование.
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РАЗДЕЛ VI
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА ДЪРЖАВИ ИЗВЪН
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО
ПРОСТРАНСТВО
Чл.17. Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в
ХТМУ, както следва:
1. в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и
културен обмен - класираните кандидати се представят от Министерство на образованието
и науката;
2. съгласно актове на Министерски съвет (ПМС №103/1993г. и ПМС №228/1997г.)
- класираните кандидати се представят от Министерство на образованието и науката;
3. чуждестранни граждани могат да кандидатстват за обучение и при условията и
по реда за приемане на български граждани в ХТМУ ако са граждани на държави – членки
на Европейски съюз и Европейското икономическо пространство; имат статут на
постоянно пребиваващи на територията на Република България; имат статут на бежанци;
са от българска народност, удостоверена по реда на ПМС 103/1993г. Кандидатите се
приемат в рамките на ежегодно утвърдения от Министерски съвет брой студенти;
4. всички чуждестранни лица (извън изброените по-горе категории) кандидатстват
за обучение срещу заплащане, съгласно чл. 95, ал. 8 от ЗВО;
4.1. таксите за обучение на чуждестранните студенти се определят ежегодно с
постановление на Министерски съвет.
5. Чуждестранни граждани, придобили висшето си образование в чуждестранни
висши училища и желаещи да продължат образованието си за придобиване на по-висока
образователно-квалификационна степен, са длъжни предварително да подадат
необходимите документи за извършване на процедура по признаване на дипломата за
висше образование, съгласно Правилника за признаване на придобито висше образование
и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.
Чл.18.(1) Необходими документи:
1. формуляр– по образец;
2. копие от документ за завършено висше образование и приложението с оценките;
3. решение на Ректора за признаване на висше образование, придобито в чужбина,
с цел продължаване на образованието в ХТМУ въз основа на доклад на комисия;
4. документ за владеене на български език (или съответния чужд език за програми с
преподаване на чужд език) на ниво В2 съгласно Общата европейска езикова рамка,
издаден от висше училище в Р България, или друг международно признат сертификат за
владеене на съответния чужд език – за кандидатите, които няма да преминават курс за
езикова и специализирана подготовка;
5. медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на
кандидатстване и заверено от съответните органи в страната, от която лицето
кандидатства;
6. копие от документ за самоличност (паспорт);
7. копие от документите за гражданство – за кандидатите с двойно гражданство,
едното от които е българско;
8. три снимки.
(2) Документите по т.2. и т.5. трябва да бъдат легализирани, преведени на
български език и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на
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Р България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за
легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.
Чл.19. Таксите за обучение на чуждестранните студенти се определят ежегодно с
решение на Министерски съвет.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Приетите за обучение в магистърските програми лица с трайни увреждания и
намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, кръгли сираци (до 26-годишна възраст),
военноинвалиди и военнопострадали се освобождават от заплащане на таксите за
обучение еднократно за съответната образователно-квалификационна степен. При
записване на следваща магистратура тези лица не се освобождават от заплащане на такси
и могат да се обучават само срещу заплащане.
§2. Правилникът е изработен на основание Закона за висше образование, Наредбата
за изисквания за придобиване на висше образование по образователно-квалификационни
степени и Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше
образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.
§3. Този правилник е приет на АС, състоял се на 17.11.2011 г. и е изменен и
допълнен с решения на АС от 15.02.2012 г, 16.11.2016 г, 15.11.2017г, 14.03.2018 г,
18.04.2018 г., 30.05.18 г., 13.03.2019 г. и 22.04.2020г.
Измененията и допълненията към правилника влизат в сила от датата на
приемането им.
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