
ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ

ПРАВИЛНИК 

ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ

София



ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР” И

„МАГИСТЪР” СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

I. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

чл. 1. (1) С този правилник се определят условията за кандидатстването и приемането
на български граждани и граждани на държави от Европейския съюз и Европейското
икономическо  пространство,  завършили  средно  образование  за  студенти  в
Химикотехнологичния и металургичен университет.

(2) Лицата,  завършили  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.

(3) В Химикотехнологичния и металургичен университет могат да кандидатстват за
всички специалности и форми на обучение лица, които отговарят на следните условия:

 Имат завършено средно образование, даващо им право да продължат обучението
си във висши училища. 

 Нямат заболявания, противопоказани за обучението им в ХТМУ.
 Не излежават присъди към момента на кандидатстване.

чл. 2. (1) Приемането на студенти се извършва въз основа на една от следните оценки:

Oценка от държавни зрелостни изпити по:

 химия и опазване на околната среда – за всички специалности; 
 математика – за всички специалности;  
 физика и астрономия – за всички специалности; 
 биология и здравно образование – за всички специалности;
 български език и литература – за всички специалности;
 средноаритметичната оценка от двата държавни изпита по Теория на професията

и  специалността  за  придобиване  степен  на  професионална  квалификация  от
средното образование– за всички специалности;
 география  и  икономика  за  специалностите  –  „Индустриален  мениджмънт”,

„Инженерна екология и опазване на околната среда”.
 немски език и френски език за специалностите с преподаване на чужд език.

Оценка  от  положен  конкурсен  изпит,  регионално  състезание  или  друга
инициатива на ХТМУ с ранг на кандидатстудентски изпит.

Оценка от олимпиади или национални състезания, проведени от Министерството
на образованието и науката;

За  специалностите:  „Химично  инженерство”  (на  немски  език)  и  „Химично  и
биохимично  инженерство”  (на  френски  език),  се  полага  тест  по  съответния  език  с



„издържал” и „неиздържал”. От тест се освобождават кандидати с оценка от държавен
зрелостен  изпит  по  немски  и  френски  език,  както  и  завършилите  гимназии  с
интензивно изучаване на съответния език и притежаващите удостоверение за ниво на
владеене  на  чужд  език  съгласно  Общоевропейската  езикова  рамка,  издадено  от
сертифицирана езикова школа в страната или чужбина.

(2)  В ХТМУ се провеждат предварителни кандидатстудентски изпити и регионални
състезания  по природни науки  съгласно  предварително  обявен график,  оценките  от
които са валидни за кандидатстване в университета.

II. СРОКОВЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

чл. 3. (1) Подадените кандидатстудентски документи важат едновременно за редовна и
за задочна форма на обучение,  съгласно направеният от кандидат-студента избор. В
заявлението кандидат-студентът включва специалности и форми на обучение по свое
желание, подредени по реда на предпочитанията му. 

(2) Кандидат-студентите, които ще се явяват на конкурсен изпит, подават заявление с
избраните от тях дати, на които ще се явяват. 

(3)  Заявления  за  явяване  на  предварителни  кандидатстудентски  изпити  могат  да  се
подават и по електронен път на www.uctm.edu или на e-mail: ksd@uctm.edu

(4)  ХТМУ не  носи  отговорност  за  неправилно  попълнени  и  неполучени  по  пощата
документи. 

чл. 4. (1) Кандидат-студентите подават лично или чрез друго упълномощено от него
лице следните документи по обявен образец, в съответните срокове: 

 Заявление до Ректора на ХТМУ (по образец). 
 Оригинал и копие на дипломата за средно образование. Оригиналът се връща

веднага след сверяване с копието и заверка от длъжностното лице.
 За завършилите образователно-квалификационна степен бакалавър – академична

справка,  както  и  оригинал  и  копие  от  дипломата  за  висше  образование.
Оригиналът се връща следпроверка от длъжностното лице. 

 Завършилите  небългарски  училища  представят  удостоверение  за  завършено
средно  образование,  издадено  от  МОН  или  от  Регионалното  управление  на
образованието по местоживеене,  съдържащо преизчислените по шестобалната
система оценки по отделните предмети.

(2)  Документите  се  подават  в  сграда  „А”  на  ХТМУ  или  вбюрата  за  прием  на
кандидатстудентски документи в страната. 

III. ОБРАЗУВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛЕН БАЛ 

чл. 5. (1) Класирането на кандидат-студентите се извършва възоснова на състезателен
бал, който се образува както следва: 

 удвоената  оценка  от  държавен  зрелостен  изпит,  или  конкурсен  изпит,  или
оценка  от  олимпиада,  или  оценка  от  национално  състезание,  или  оценка  от

http://www.uctm.edu/


регионално  състезание  или  друга  инициатива  на  ХТМУ с  ранг  на  кандидат-
студентски изпит, в съответствие с чл. 2 (1);

 оценката по предмета „Химия и опазване на околната среда“ от дипломата за
средно образование; 

 оценката по предмета „Математика“ от дипломата за средно образование;  
 оценката  по  предмета  „Физика  и  астрономия“  или  „Биология  и  здравно

образование“  от  дипломата  за  средно  образование,  по  избор  на
кандидатстудента. 

(2) Оценката по чужд език за специалностите с преподаване на съответния език (немски
и френски) не участва в образуване на състезателния бал. 

чл.  6. Кандидат-студентите  могат  да  участват  за  попълване  на  свободни  места  с
издържани  кандидатстудентски  изпити  по  химия,  математика,  физика,  биология,
география  и  икономика  в  друго  висше  училище.  За  целта  се  представя  служебна
бележка от ВУ, в което еположен изпитът. 

IV. СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ И ОЦЕНЯВАНЕНА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ 

чл.  7. (1)  Програмите  за  състезателните  изпити  (тестове)  са  всъответствие  с
одобрените от МОН учебни планове и програми за средното образование. 

(2)  Темите  за  писмените  изпити  (тестове)  и  състезания  се  подготвят  откомисия,
назначена със заповед на Ректора и се одобряват от Председателя на комисията. 

чл.  8. (1)  Конкурсните  изпити  започват  в  предварително  обявен  час  и  са  с
продължителност 3 часа. Те са писмени и анонимни. 

(2) Конкурсните изпити са тест или тест с логически задачи.

(3) Кандидат-студентите се явяват в определената зала половин час преди започване на
изпита, като представят лична карта и документ за платена кандидатстудентска такса. 

(4) На изпит се допуска ползването на химикалка, пишеща синьо. За изпита могат да се
използват и черен молив, триъгълник, пергел, гума, както и справочници по математика
(одобрени от МОН) и Периодична система на елементите.  

чл. 9. (1) При доказано преписване или опит за преписване, както и при нарушаване на
анонимността  на  конкурса,  писмената  работа  се  анулира  и  кандидат-студентът  се
лишава от по нататъшно участие в конкурса. 

(2) Когато има неволно нарушаване на анонимността, кандидат-студентът е длъжен да
заяви това. В такъв случай се дава нов изпитен кандидатстудентски комплект. 

(3) Кандидат-студентите предават писмената си работа на отговорника на залата, който
в негово присъствие запечатва големия плик с писмената му работа и малкото пликче с
фиша, на който са записани личните данни. 

чл. 10. Конкурсните тестове по немски и френски език се оценяват с „издържал” и
„неиздържал”.



чл.  11. (1)  Всяка  писмена  работа  се  проверява  и  оценява  от  двама  оценители,
независимо един от друг. Критериите за оценка се изработват от комисия, назначена
със заповед на Ректора. 

(2) Когато разликата между двете оценки е до 0.5, тя се закръглява в полза на кандидат-
студента.  При  по-голяма  разлика  между  оценките  се  провежда  трето  (арбитражно)
преглеждане и оценяване на писмената работа, което е окончателно. 

чл. 12. (1) След обявяване на резултатите от изпитите, по график, кандидат-студентите
могат  да  идентифицират  писмените  си  работи  и  да  проверят  дали  не  е  допусната
техническа грешка. 

(2) Обявените резултати от изпитите и състезанията са окончателни и не подлежат на
преоценка. 

V. КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ - СТУДЕНТИТЕ 

чл.  13. Класирането  се  извършва с  компютърна  програмна система  по посочения  в
заявлението  ред  на  шифрите  на  специалностите.  Допуснато  несъответствие  между
шифър и текст не е основание да се претендира, че е извършено неправилно класиране. 

чл. 14. (1) Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал и по реда на
посочените от кандидат-студента желани специалности и форми на обучение.

(2) При класиране на двама или повече кандидати с равен състезателен бал на последно
място по дадена специалност и категория, всичкисе приемат за студенти в рамките на
плана. 

чл. 15. (1) Класирането на кандидат-студентите се извършва в няколко етапа.

(2)  Първото  класиране  се  извършва  съгласно  чл.13.  Всички  кандидат-студенти,
класирани  по  първа  желана  специалност  и  незаписали  се  в  срок,  неучастват  в
следващото класиране, освен ако не заявят изрично това свое желание чрез подаване на
молба в свободен текст. 

(3) За незаетите от предходни класирания места могат да участват и кандидат-студенти,
положили успешно състезание или конкурсен изпит по химия и опазване на околната
среда, математика, физика и астрономия, биология и здравно образование, и география
и  икономика  в  друго  ВУ,  които  подават  заявление  за  кандидатстване  в  ХТМУ,
диплома-оригинал за средно образование и служебна бележка за резултат от положен
изпит.

VI. ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ 

чл. 16. Записването на новоприетите студенти се извършва със заповед на Ректора в
посочени в график срокове. 

чл. 17. Кандидат-студентите са длъжни да се информират лично, по телефона или от
web-страницата  http://www.uctm.edu  за  резултатите  откласиранията  и  сроковете  за



записване.  Новоприетите  студенти,  които не  се  записали  в  определения  срок,  губят
придобитите права.

чл. 18. При записването новоприетите студенти представят: 

 комплект документи за новоприети студенти (по образец); 
 диплома-оригинал и копие за средно образование, която след сверка оригинала

се връща;
 3 снимки с формат 4/6 сантиметра; 
 лична карта; 
 медицинско удостоверение от личен лекар; 
 документ  за  платена  семестриална  такса,  определена  с  Постановление  на

Министерски съвет.

чл. 19. След записване за зимен семестър на съответната учебна година семестриална
такса не се възстановява.

чл. 20. Всеки студент има право да се прехвърли от една форма на обучение в друга и
от една специалност или изборен модул в друг след успешно приключване на учебната
година, при наличие на свободни бройки и със съгласието на съответния декан.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

1. От такса се освобождават кандидат-студенти кръгли сираци и лица, отгледани
до  пълнолетието  си  в  домове  за  отглеждане  и  възпитание  на  деца,  лишени  от
родителска грижа; лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70
процента; военноинвалиди и военнопострадали; многодетни майки.

2.  Братя и сестри,  редовна форма на обучение в ОКС „бакалавър”,  заплащат една
семестриална такса, в случай че и двамата нямат навършени 26 години, към момента на
извършване на плащането. 

3. Братя и сестри,  приети в различни специалности,  след второ класиране,  могат да
бъдат записани в една специалност, след подаване на заявление до Ректора. 

4. Кандидат-студенти кръгли сираци, инвалиди и многодетни майки, кандидатствали в
ХТМУ, се приемат в рамките на плана при минимален бал.  При същите условия се
приемат и близнаци, ако единият от тях е приет. 

5. Служебна бележка за издържан конкурсен изпит в ХТМУ не се издава. 

6. Кандидат-студенти, послужили си с измама, се отстраняват от участие в конкурса и
при необходимост се уведомява прокуратурата за търсене на наказателна отговорност.

7.  За  проявена  недобросъвестност  при  приемане  на  студенти,  виновните  лица  се
наказват съгласно действащото законодателство. 

8. Справки и информация по приемането и записването на  студентите се дават само
от определените служебни лица. За невярна информация, давана от други лица, ХТМУ
не носи отговорност.



9. Заявления и сигнали по кандидатстудентски въпроси се подават до Ректора на ХТМУ
до началото на учебната година.

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР” 

след  придобита  образователно-квалификационна  степен  „бакалавър”  или
„професионален бакалавър по...” 

I. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

чл.  1. (1)  С  този  правилник  се  определят  условията  за  приемането  на  български
граждани и граждани на държави от Европейския съюз и Европейското икономическо
пространство,  завършили  висше  образование  за  обучение  в  образователно
квалификационна степен „магистър”.  

Кандидатстването и приемането на студенти в образователно квалификационна степен
„магистър” се извършва на основание на Закона за висшето образование, Наредбата за
държавните  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.

чл.  2. (1)  За  редовна  и  задочна  форма  на  обучение  могат  дакандидатстват  лица,
отговарящи на следните условия: 

 да имат завършено висше образование и да притежават ОКС „бакалавър“
 лица,  притежаващи  ОКС  „професионаленбакалавър  по.......“  имат  право  да

кандидатстват  за  обучение  само  в  магистърски  програми  от  същота
професионално  направление  с  утвърден  учебен  план  с  не  по-малко  от  120
кредита; 

 нямат заболявания противопоказани за обучението им; 
 не излежават присъди към момента на кандидатстване. 

 (2) За платено обучение се приемат само кандидати сминимален среден бал добър. 

(3)  Кандидатстване  за  втора  магистратура  е  възможно  само  заплатена  форма  на
обучение, в случай че първата е по държавна поръчка. 

II. СРОКОВЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

чл. 2. (1) Кандидат-студентите завършили ОКС „бакалавър“ подават заявление, в което
посочват  желаните  специалности  за  магистратура,  подредени  по  реда  на
предпочитанията.

(2) Кандидат-студентите завършили ОКС „професионален бакалавър по .........“ подават
заявление,  в  което  посочват  желаните  специалности  за  магистратура,  подредени  по
реда на предпочитанията и всъответствие с областта на предходната степен. 



(3) Отговорността за правилно подреждане на специалностите е изцяло на кандидат-
студента. 

чл. 3. Кандидатите подават лично или чрез упълномощено лице следните документи:

 оригинал  и  копие  от  диплома  за  завършена  ОКС  „бакалавър“  или
„професионален  бакалавър  по.  Оригиналната  диплома се  връща веднага  след
сверяване с копието. Кандидатите трябва да са завършили акредитирани висши
училища.

 в  случай,  че  издаването  на  диплома  за  висше  образование  е  предстоящо,
кандидатът  подава  академична  справка  –  оригинал  или  нотариално  заверено
копие,  в  която  да  са  отразени  средния  успех  от  семестриалните  изпити  с
хорариума  на  часовете  по  отделните  дисциплини  у  успехът  от  дипломната
защита или държавните изпити.

 за кандидати завършили Химикотехнологичният и металургичен университет,
на които издаването на диплома за висше образование е предстоящо, са допуска
да представят уверение издадено от факултетната канцелария.

 лица,  придобили в чужбина образователно квалификационна степен за висше
образование, признато от законодателството на съответната държава, могат да
кандидатстват  за  обучение  в  магистърска  степен,  след  като  са  преминали
процедура  по  признаване  на  образованието  от  Химикотехнологичен  и
металургичен университет. Кандидати, непреминали процедурата не се допускат
до участие в конкурса.

 документ за платена такса за кандидатстване, която се определя всяка година с
Постановление на Министерски съвет.

 кандидат-студенти  завършили  в  годината  на  кандидатстване  за  магистратура
подават уверение.

III. ОБРАЗУВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛЕН БАЛ

 чл. 4. (1) Класирането на кандидатите се извършва въз основана състезателен бал,
който се образува както следва: 

 среден успех от курса на обучение; 
 оценка от дипломирането (държавен изпит или дипломна защита); 
 за  завършилите  ХТМУ средният  успех  от  курса  на  обучение  се  умножава  с

коефициент 1,2. 
 За  специалностите  „Инженерно  материалознание“,  „Системи  за  възобновяема

енергия“ и „Химично инженерство“ (на немски език) се полага тест съответно
по  английски  или  немски  език.  Конкурсните  тестове  по  език  се  оценяват  с
„издържал”  и  „неиздържал”.  От тест  се  освобождават кандидати  с  оценка  от
държавен зрелостен изпит по немски или английски език, както и завършилите
гимназии  с  интензивно  изучаване  на  съответния  език  и  притежаващите
удостоверение за ниво на владеене на чужд език съгласно Общоевропейската
езикова  рамка,  издадено  от  сертифицирана  езикова  школа  в  страната  или
чужбина.

 чл. 5. (1) Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал и по реда на
посочените от кандидата специалности.



(2) Записването се извършва по обявен график с документи по образец. 

 комплект документи за новоприети студенти (по образец); 
 оригинал и копие от диплома за завършено за висше образование (бакалавърска

или  магистърска  степен).  Оригиналът  от  дипломата  се  връща  веднага  след
сверяване с копието;

 3 снимки с формат 4/6; 
 лична карта; 
 медицинско удостоверение от личен лекар за завършилите в друго ВУЗ; 
 документ за платена семестриална такса.

(3)  Класираните  по  държавна  поръчка  в  дадено  професионално  направление,  но
незаписали  се  в  указания  срок,  губят  мястото  си  и  на  тяхно  място  се  записва
следващият по бал кандидат, посочил специалността по държавна поръчка в даденото
професионално направление.

(4)  Семестриалната  такса  за  магистратури  се  определя  с  постановлениена
Министерски съвет. 

(5) От студентски такси се освобождават само категориите, посоченив чл. 95 (5) от
ЗВО. 

чл.  6. Завършилите  ОКС  „бакалавър“  по  друго  професионално  направление  и
„професионален  бакалавър  по  .......“  се  обучават  по  индивидуален  план,  изготвен  и
одобрен съгласно установения в правилниците на ХТМУ ред. 

чл.  7. Завършилите  образователно-квалификационна  степен  „професионален
бакалавър  по.....”  се  обучават  минимум 4  семестъра,  само  в  същото  професионално
направление.

Заключителни разпоредби:

1. Правилникът  е  изработен  на  основание  на  Закона  за  висше  образование  и
Наредбата  за  държавните  изисквания  за  приемане  на  студенти  във  висшите
училища на Република България.

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. и
на 30.05.18 г., 13.03.2019 г.

Измененията и допълненията към правилника влизат в сила от датата на приемането
им.


