
НАРЕДБА 

за приемане на студенти в образователно-квалификационна степен 

„магистър“ на Университет по библиотекознание и информационни 

технологии  

  

Раздел I 

Общи положения 

Чл. 1. (1) Право да кандидатстват за ОКС „ магистър „ в УниБИТ имат 

право придобилите ОКС „професионален бакалавър“ (или приравнената на 

нея „специалист“), „бакалавър“ или „магистър“, завършена в редовна, 

задочна и/ или дистанционна форма на обучение в акредитирани и 

създадени по ЗВО висши училища. 

(2) Завършилите ОКС „бакалавър“ или „магистър“ могат да  

кандидатстват едновременно  във всички обявени от УниБИТ магистърски 

програми и форми на обучение.  

(3) Кандидатстването на лица с българско гражданство за обучение в 

ОКС „магистър” е по документи. 

Чл. 2. (1) Приемът на студенти за обучение в ОКС „магистър“ в УниБИТ се 

извършва за редовна, задочна и дистанционна форма. Приемът в 

дистанционна форма се осъществява за специалности, които отговарят на 

Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна 

форма на обучение във висшите училища, на Правилника на УниБИТ и на 

Правилата за устройството, дейността и управлението на ЦДО при УниБИТ. 

(2) Право да кандидатстват в  ОКС „ магистър „  държавна поръчка имат 

придобилите ОКС „бакалавър“  в УниБИТ в същото професионално 

направление. Броят на местата за прием по професионални направления 

държавна поръчка се определят с решение на Министерски съвет.  

(3) Платено обучение могат да кандидатстват всички, завършили в редовна 

и задочна форма на обучение ОКС „бакалавър“ и/ или  „магистър“, както и 

завършилите същите степени в дистанционна форма на обучение, 

придобита от акредитирани по тази форма висши училища. 

(4) За придобиване на ОКС „магистър“ платено обучение могат да 

кандидатстват придобилите ОКС „професионален бакалавър“, но само в 

същото професионално направление, съответстващо на завършената 

специалност. 



(5) Завършилите същото професионално направление се приемат и обучават 

по учебни планове за съответната магистърска програма, приети от АС. 

(6) Завършилите друго професионално направление се приемат и обучават 

по разширени учебни планове, приети от АС. 

 

Чл. 3. (1) Кандидатстването, класирането и записването за ОКС „магистър“ 

в УниБИТ се провежда по приет от Академичен съвет  и предварително 

обявен график. Подаването на документи за кандидатстване се извършва по 

време на двата приема – септемврийски и февруарски. 

(2) Приемът на студенти ОКС  магистър се организира под ръководство на 

зам.ректора по Учебната дейност и се осъществява от комисии определени 

със заповед на Ректора.  

Раздел II 

Условия за кандидатстване 

Чл. 4. (1) Право да кандидатстват за придобиване на образователно-

квалификационна степен „магистър“  държавна поръчка имат придобилите  

ОКС „бакалавър“ в УниБИТ в същото професионално направление, за което 

кандидатстват. 

(2) Право да кандидатстват за придобиване на образователно-

квалификационна степен „магистър“  държавна поръчка имат само 

кандидатстващите за обявените места през септемврийския прием. 

Чл. 5. (1) Студентите, записани за обучение в ОКС „магистър“ в УниБИТ, 

могат да подават заявления за обучение и по втора магистърска програма. 

(2) При кандидатстване по втората специалност се спазва изискването за 

успех „Добър“ от дипломата за завършена предходна ОКС, съгласно ЗВО. 

Чл. 6. (1) Минималният успех за кандидатстване в магистърско обучение е 

„Добър“  от дипломата за завършена ОКС „професионален бакалавър“, 

„бакалавър“ или „магистър“, с която се кандидатства за ОКС „магистър”. 

(2) „Успех от дипломата за завършена степен на висшето образование“ е 

успехът, който се формира като средно аритметична оценка от средния 

успех по предметите, включени в учебния план, и от средния успех от 

оценките от държавните изпити или от защитата на дипломната работа. 



 Чл. 7. (1) За ОКС „ магистър“ могат да кандидатстват всички български 

граждани, в т.ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско, 

които не изтърпяват присъда лишаване от свобода към момента на 

кандидатстване. 

(2) Чуждестранните граждани могат да кандидатстват по условията и реда, 

установени за български граждани, ако: 

1. имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република 

България; 

2. имат статут на бежанци; 

3. са граждани на държавите-членки на ЕС и Европейското икономическо 

пространство; 

4. са лица с двойно гражданство, едното от които българско. 

Чл. 8. Условията за приемане, класирането и записването за ОКС 

„магистър“ в УниБИТ се обявяват на уеб сайта на Университета 

htpp://unibit.bg. 

 

Раздел III  

Документи за кандидатстване  

Чл. 9. (1) Кандидат-магистрите подават следните документи: 

1. диплома-оригинал (за ОКС „професионален бакалавър“, „бакалавър“ или 

„магистър“) и ксерокопие на същата; кандидатите с дипломи от 

чуждестранни висши училища представят диплома-оригинал, копие и 

легализиран превод на същата, както и препис извлечение от решение на 

Академичния съвет на УниБИТ за признаване на придобито висше 

образование; 

2. За завършилите УниБИТ, които не са получили диплома за завършена 

образователно-квалификационна степен, се извършва служебна проверка за 

успех; 

3. академична справка – за завършилите други висши училища, които не са 

получили дипломите си; в академичната справка е необходимо да са 

посочени среден успех от следването, оценка от държавен изпит, 

специалност и професионално направление, година на дипломиране; 



4. заявление по образец  (образец, валиден само за УниБИТ); 

5. документ за самоличност; 

6. квитанция за внесена такса кандидатстване(издадена от касата на 

УниБИТ) 

 (2) При условие, че кандидатстващия притежава дипломи за няколко 

степени на висше образование може да кандидатства само с една от тях, по 

избор, отговаряща на условията на чл. 6, ал. 1 и 2 от тази наредба. 

(3) Документите за кандидатстване се подават лично или чрез 

упълномощено лице. 

 (4) След подаване на документите не се допускат промени в заявлението по 

образец. 

(5) След определените срокове кандидат-студентски документи не се 

приемат и не се правят поправки в заявлението по образец. 

(6) Не се приемат кандидат-студентски заявления, към които не са 

приложени всички необходими документи или не са попълнени точно и 

четливо. 

(7) Отговорността за подреждането на магистърските специалности и 

формите на обучение в заявлението по образец е изцяло на кандидат-

магистъра. При класирането се спазва последователността на заявените 

специалности, а не тяхното словесно описание. 

Раздел IV  

Образуване на бала за класиране и класиране на кандидат-магистрите  

Чл. 10. Успехът от дипломата за завършена степен на висшето образование, 

съгласно чл. 6, ал. 2, служи за бал при класирането по документи. 

Чл. 11. (1) Класирането за платено обучение се извършва по низходящ ред 

на бала и по реда на посочените от кандидат-студента магистърски  

програми, в съответствие с чл.9, ал. 3, т.6, буква „б“ и чл. 21, ал. 2 и 3 от 

Закона за висше образование и капацитета на професионалните направления 

в УниБИТ, определен от НАОА. 

(2) Класирането се извършва поотделно и независимо за всяка 

специалност и за всяка форма на обучение по низходящ ред на бала. 



Класирането се извършва поотделно и независимо за чл.9, ал.3, т.6, б. „б“ и 

за чл.9, ал.3, т.6, б. „а“. 

  

Чл. 12. Класирането за държавна поръчка се извършва по низходящ ред на 

бала и по реда на посочените от кандидат-студента магистърски  програми, 

в съответствие с броя места по професионални направления утвърдени от 

Министерски съвет.  

Чл. 13. (1) Кандидат-студентите, получили равен състезателен бал на 

последното планово място за същата специалност, независимо от 

основанието за прием (държавна поръчка или платено обучение), се приемат 

над утвърдените места. 

(2) При не сформиране на група в определена магистърска програма, се 

извършва прекласиране по следваща желана специалност, посочена от 

кандидата в заявлението по образец, за която ще се осъществява обучение. 

 

 

Раздел V  

Записване на новоприетите студенти за обучение в ОКС „магистър“  

Чл. 14. (1) Новоприетите студенти за обучение в ОКС „магистър“ се 

записват със заповед на Ректора и по график, утвърден от Академичен съвет. 

(2) Записването на приетите студенти е лично или чрез упълномощено лице. 

(3) При записването си освен подадените документи студентите представят 

още: 

1. документи за записване (по образец, валиден само за УниБИТ); 

2. пет снимки формат 3,5/4,5; 

3. документ за внесена семестриална такса за обучение в обслужващата 

УниБИТ банка: 

Получател: УниБИТ 

Банката на получателя: БНБ-ЦУ 



IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01 

BIC: BNBGBGSD 

 

4. диплома-оригинал или уверение, в което са посочени номерата на 

дипломата за висше образование, при условие че не са получили диплома; 

 5. документ за самоличност. 

 (4) Приетите студенти, които не са се записали в определените срокове, 

губят мястото си на класиране. 

(5) Записването на кандидатите с дипломи от чуждестранни висши училища 

се извършва след решение на АС за признаване на придобитото 

образование. 

Чл. 15. Кандидат-студентите са длъжни да проверяват изнесената 

информация за класирането и записването, и да спазват посочените срокове. 

Чл. 16. (1) Студентите за обучение в ОКС „магистър“, приети по държавна 

поръчка, заплащат такса за обучение, определена с постановление на 

Министерски съвет. 

(2) Студентите за обучение в ОКС „магистър“, приети в платена форма на 

обучение, заплащат такса за обучение, утвърдена от АС на УниБИТ. 

(3) При отписване не се възстановяват внесената такса за кандидатстване 

и семестриалната такса. 

(4) Семестриалната такса за обучение се превежда в началото на всеки 

семестър в съответствие с утръден от Академичен съвет график по банкова 

сметка на УниБИТ. 

Раздел VI  

Приемане на чуждестранни студенти  

Чл. 17. (1) Приемът на чужденци се осъществява съгласно Наредбата за 

държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на 

Република България. 

Чл. 18. (1) Чуждестранните граждани се приемат за обучение чрез конкурс 

по документи. 



(2) Чуждестранните граждани се приемат за обучение чрез конкурс като 

представят следните документи: 

1. заявление по образец; 

2.диплома-оригинал, копие и легализиран превод на същата, както и препис 

извлечение от решение на Академичния съвет на УниБИТ за признаване на 

придобито висше образование; 

3. приложение към дипломата с оценките и скала на оценяване и 

легализиран превод на същото; 

4. копие на паспорт; 

5. документ за владеене на български език, издаден от висше училище в 

Република България; 

(3) При записване чуждестранните граждани представят и документите, 

предвидени в чл. 14, ал. 3, т. 1,2 и 3. 

(4) Годишната такса за обучение се определя с постановление на 

Министерския съвет за съответната година. Превежда се на два пъти – в 

началото на всеки семестър по банкова сметка на УниБИТ. 

Допълнителни разпоредби  

§ 1. Кандидат-студентите, представили документи с невярно съдържание, 

направили опит да дадат невярна информация при попълване на 

кандидатстудентските си документи, или да заблудят приемните комисии 

или ръководството на УниБИТ, се отстраняват от участие в конкурса. Ако 

неверността на кандидатстудентските документи бъде установена след 

приемането на кандидата за студент, независимо от курса на обучение, той 

се отстранява от УниБИТ. 

§ 2. Заявления и жалби по всички кандидатстудентски въпроси се отправят 

до ректора на УниБИТ по време на кандидатстудентския прием. 

Заключителни разпоредби  

§ 3. Наредбата е разработена въз основа на Закона за висшето образование, 

Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите 

училища на Република България, Наредбата за държавните изисквания за 

организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища. 



§ 4. УниБИТ запазва правото си да актуализира съдържащите се в 

настоящата наредба изисквания при настъпили изменения в нормативните 

актове. 

§ 5 .Наредбата е приета на заседание на АС на ……………………………… 

 


