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Чл. 8. (1) В ТрУ могат да кандидатстват и да бъдат приети лица, които отговарят на следните условия: 
1. Да имат завършено средно образование, даващо им право да продължат обучението си във висши училища.  
2. Да имат балообразуващи оценки в дипломата за средно образование за съответните специалности, съгласно 

Приложение № 1.  
(2) Кандидатстващи за второ висше образование, субсидирано от държавата, могат да кандидатстват само за по-висока 

образователно-квалификационна степен. 
(3) Студенти на ТрУ могат да кандидатстват отново в университета за други специалности, като им се запазват 

студентските права по изучаваната специалност. 
(4) Студенти, приети в ТрУ по чл. 21, ал. 2 и чл. 9, ал. 3 т. 6 б в съответсвие с § 4  от ЗВО (платена форма на обучение), 

имат право да кандидатстват за места, субсидирани от държавата в същата специалност, при наличие на свободни места. 
(5) За обучение по специалността „Управление на здравните грижи” на образователно-квалификационна степен 

„бакалавър” могат да кандидатстват лица, които са завършили Медицински колеж или имат придобито по-рано полувисше 
медицинско образование.  

Чл. 9. Право да кандидатстват за висше образование по реда на българските граждани имат и следните лица: 
1. Граждани на държави - членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство; 
2. Чужденци, постоянно пребиваващи на територията на Р. България; 
3. Чужденци от българска народност, постоянно живеещи в чужбина; 
4. Чужденци, на които е предоставен статут на бежанци; 
5. Чужденци, на които е предоставен хуманитарен статут. 
Постоянното пребиваване се удостоверява с документ за самоличност, издаден от Министерството на вътрешните работи 

на Р. България. 
Статутът на чужденец се удостоверява с документ, издаден от компетентните органи на Р. България. 
Чл. 10. Не се допускат да кандидатстват: 
1. Чуждестранни граждани, временно пребиваващи в Р. България. 
2. Студенти, които се обучават в други висши училища.  
3. Лица, които изтърпяват наказание „лишаване от свобода” към началото на учебната година. 
Чл. 11. За участие в кандидатстудентския конкурс се заплаща такса, определена с постановление на Министерския съвет. 
(1) От такса за участие в конкурса се освобождават: 

а/ лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто - удостоверява се с решение на ТЕЛК; 
б/ кръгли сираци до 25-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването - удостоверява се с актове за смъртта на 
родителите и лична карта на кандидат-студента. 
в/ лица, отглеждани до пълнолетието си в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа –  
удостоверява се със служебна бележка от съответния дом; 
г/ военноинвалиди; 
д/ майки (бащи) с три и повече деца – представят се удостоверения за раждане на децата и лична карта на родителя. 

(2) Половин такса плащат близнаци, когато и двамата кандидатстват в ТрУ - представят се удостоверения за раждане. 

 


