НАРЕДБА
за приемане на студенти
във Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София
за учебната 2022/2023 година
I. Общи положения
Чл. 1. Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ (ВТУ) подготвя специалисти с
висше образование за нуждите на транспортни и други организации.
Чл. 2. (1) За учебната 2022/2023 г. ВТУ приема за обучение студенти за придобиване на
образователно-квалификационни степени (ОКС) „бакалавър“ и „магистър“.
(2) Формите на обучение са редовна и задочна.
Чл. 3. (1) За учебната 2022/2023 г. се приемат студенти по следните специалности:
1. За ОКС „бакалавър“:
Технология и управление на транспорта.
Индустриален мениджмънт.
Сигурност и безопасност в транспорта.
Икономика на транспорта.
Счетоводство и анализ в транспорта.
Автомобилна техника.
Двигатели с вътрешно горене.
Комуникационна и осигурителна техника.
Комуникационна и компютърна техника и системи.
Електроенергетика и електрообзавеждане.
Електромобили.
Автоматика, електроника и компютърно управление в електрическия транспорт.
Подвижен състав за високоскоростни влакове и метрополитен.
Железопътна техника.
Подемно-транспортни, пътни и строителни машини.
Транспортно строителство.
Корабоплаване – обучението е съвместно с ВВМУ.
Корабна механика – обучението е съвместно с ВВМУ.
Киберсигурност в транспорта - обучението е съвместно с ВВМУ.
Логистика – обучението е съвместно с ВВМУ.
2. За ОКС „магистър“, за завършилите ОКС „бакалавър“ или „магистър“:
Технология и управление на транспорта.

Транспортен мениджмънт и логистика.
Управление на проекти.
Икономика на транспортна фирма.
Икономика на малките и средни предприятия.
Комуникационна и осигурителна техника.
Мрежова и информационна сигурност.
Електроенергетика и електрообзавеждане.
Електроенергетика от възобновяеми енергийни източници.
Електромобили.
Автомобилна техника.
Двигатели с вътрешно горене.
Автотехническа експертиза.
Железопътна техника.
Транспортно строителство.
Инженерна логистика и строителна техника.
Геотехника и инженерна геология.
Технически надзор и експлоатация на съоръжения с повишена опасност.
Надзор и експлоатация на хидротехнически съоръжения.
Експлоатация на тунелопробивни машини.
Строителство на газо- и нефтопроводи.
Заваряване и контрол на качеството на заварени съединения.
Автоматизирано проектиране в машиностроенето.
Управление на рискови технологични процеси.
3. За ОКС „магистър“, за завършилите ОКС „професионален бакалавър“:
Технология и управление на транспорта.
Икономика на транспорта.
Комуникационна и осигурителна техника.
Електроенергетика и електрообзавеждане.
Транспортна техника.
Транспортно строителство.
Инженерна логистика и строителна техника.
(2) Отписани от ВТУ „Тодор Каблешков“ студенти могат да възстановят студентските си
права съгласно чл. 55 от Правилника за устройството и дейността на ВТУ „Тодор Каблешков“.

(3) Специалностите и броят на приеманите студенти по тях се обявят окончателно след
публикуване на Решение на Министерския съвет за броя на приеманите за обучение студенти,
съгласно чл. 9, ал. 3, т. 6 от Закона за висше образование.
(4) Кандидат-студентите не се разделят на категории по пол (мъже и жени).
Чл. 4. (1) Завършилите ОКС „бакалавър“ придобиват професионална квалификация
„инженер“ или „икономист“.
(2) Завършилите ОКС „магистър“ придобиват професионална квалификация „магистър“.
(3) По време на обучението студентите могат да придобият правоспособности за заемане на
длъжности в транспортни и други организации.
Чл. 5. Сроковете на обучение са:
1. За придобиване на ОКС „бакалавър“:
- редовно обучение - осем семестъра;
- задочно обучение - осем семестъра.
2. За придобиване на ОКС „магистър“ след „бакалавър“:
- редовно обучение – два или три семестъра;
- задочно обучение - два, три, четири или пет семестъра.
3. за придобиване на ОКС „магистър“ след „професионален бакалавър“ обучението е
задочно, с продължителност пет семестъра, а за специалност „Транспортно строителство“ - седем
семестъра.
Чл. 6. (1) Приемането на студентите в ОКС „бакалавър“ се извършва чрез:
1. държавен зрелостен изпит по Математика, Физика и астрономия, География и
икономика, Български език и литература, Предприемачество или държавен изпит за
придобиване на професионална квалификация;
2. предварителни кандидатстудентски тестове по математика, които ще се проведат на
02.04.2022 г. и 04.06.2022 г.;
3. конкурсен тест по математика, който ще се проведе на 05.07.2022 г.;
4. конкурси организирани от ВТУ „Тодор Каблешков“.
(2) За кандидат-студентите на ВТУ „Тодор Каблешков“ се признава конкурсният тест
или изпит по математика, физика или география, издържан в други български висши
училища. Всеки кандидат удостоверява това с оригинален документ от съответното висше
училище до 06.07.2022 г.
(3) За кандидат-студенти за ОКС „магистър“, с придобити ОКС „бакалавър“,
„професионален бакалавър“ или „магистър“, конкурсът е по документи. Класирането и редът за
приемане се определят от Академичния съвет.
(4) Календарният график за приемане на студенти във ВТУ „Тодор Каблешков“ през
учебната 2022/2023 г. сe публикува в справочника за кандидат-студенти и в официалния сайт на
ВТУ.
(5) Кандидат-студентите заплащат такси за кандидатстване, а приетите за студенти заплащат
семестриални такси за обучение, определени от Министерския съвет или Академичния съвет.

(6) От такси за кандидатстване и от семестриални такси за обучение се освобождават кръгли
сираци (до 25-годишна възраст), инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и
над 70 на сто, военноинвалиди, и лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и
възпитание на деца, лишени от родителски грижи.
Чл. 7. (1) Всички обяви, свързани с кандидатстудентската кампания за учебната 2022/2023
г., се публикуват на официалния сайт на ВТУ „Тодор Каблешков“ и в справочника за кандидатстуденти за 2022 г. се поставят на информационни табла, разположени на централния вход на ВТУ
„Тодор Каблешков“.
(2) Организацията по приемането и записването на студенти, даването на справки и
информация се прави само от Учебен отдел, или на телефони: 02 9709 230; 02 9709 286 и 02 9709
478. Информация може да се получи и в Интернет на адрес www.vtu.bg. За неправомерни действия,
справки и информация, давани от други лица, ВТУ „Тодор Каблешков“ не носи отговорност.
(3) Справка за кандидатстване във ВТУ „Тодор Каблешков“ може да се направи и в бюрата
на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (ЦКПИ).
II. Условия за кандидатстване
Чл. 8. За студенти могат да кандидатстват, както български граждани, така и чужденци.
Чл. 9. (1) Кандидатите за обучение трябва да отговарят на следните изисквания:
1. Да имат завършено образование, даващо им право да продължат обучението си във висше
училище.
2. Да не са лишени от свобода, поради изтърпяване на присъда към началото на учебната
година.
3. Да са внесли административна такса за участие в конкурса.
(2) Кандидат-студенти, завършили средно образование в чуждестранни училища, представят
легализирана диплома.
(3) За студенти във ВТУ „Тодор Каблешков“ могат да кандидатстват и чуждестранни
граждани, които притежават документ за завършено средно образование, осигуряващо им достъп до
обучение във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование (след
легализация), в съответствие с:
1. междуправителствените спогодби за образователен, научен и културен обмен;
2. нормативните актове на Министерския съвет;
3. условията на чл. 95, ал. 8 и 10 от ЗВО за заплащане таксите за обучение.
(4) Чуждестранни граждани могат да кандидатстват за обучение и при условията и по реда
за приемане на българските граждани във ВТУ „Тодор Каблешков“, ако:
1. имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;
2. имат статут на бежанци;
3. са от българска народност, удостоверена по реда на Постановление № 103 на
Министерския съвет от 1993 г. и Постановление № 228 на Министерския съвет от за осъществяване
на образователна дейност сред българите в чужбина;
4. са граждани на страни от Европейския съюз и на Европейското икономическо
пространство.

Чл. 10. (1) Кандидатите за второ висше образование (ОКС „бакалавър“) се приемат за
задочно обучение без конкурс и извън утвърдения брой на приеманите студенти през учебната
2022/2023 г. Те се записват във втори или по-горен курс според броя на признатите изпити, съгласно
представената академична справка и освободените места на отпадналите студенти от ВТУ „Тодор
Каблешков“.
(2) Ако броят на кандидатите по ал. 1 е по-голям от броя на освободените места на
отпадналите студенти, кандидатите се класират според притежаваната от тях образователноквалификационна степен и средния успех от дипломата им за висше образование.
(3) Кандидат-студентите по ал. 1 трябва да имат завършено висше образование в ОКС
„бакалавър“ (или „магистър“) и по техническа специалност.
III. Документи за кандидатстване
Чл. 11. (1) Кандидат-студентите подават във ВТУ „Тодор Каблешков“, или в бюрата на
ЦКПИ в страната, следните документи:
1. заявление до ректора на ВТУ „Тодор Каблешков“ (по образец);
2. оригинал и копие от Диплома за завършено образование. При приемане на документите,
длъжностното лице сверява копието с оригинала и връща оригинала на кандидат-студента;
3. декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД (по образец);
4. квитанция за внесена административна такса за участие в конкурса, чийто размер се
определя с постановление на Министерския съвет.
(2) При подаване на заявлението до Ректора, длъжностното лице поставя входящ номер на
заявлението. Отрязък с входящия номер, подписан от длъжностното лице, се връчва на кандидатстудента.
Чл. 12. (1) Кандидат-студентите са длъжни при попълване на заявлението до Ректора с
кодовете на специалностите да запишат точно с посочените кодове избраните от тях образователноквалификационни степени, форми на обучение и специалности, които да подредят по реда на
тяхното предпочитание.
(2) Редът на желаните специалности не може да бъде променян след 06.07.2022 г.
IV. Ред за кандидатстване
Чл. 13. (1) Срокът за подаване на кандидатстудентските документи във ВТУ „Тодор
Каблешков“ е от 14.03 до 01.07.2022 г. включително.
(2) Кандидат-студентите могат да подават документите си и в бюрата на ЦКПИ в страната
от 14.03 до 28.06.2022 г.
(3) Списък на кандидат-студентите с основните им данни и разпределението по зали за
провеждане на конкурсния тест по математика ще бъде обявен на 04.07.2022 г. в приемната за
кандидатстудентски документи на ВТУ „Тодор Каблешков“.
(4) Кандидат-студентите могат да проверят данните си на 06.07.2022 г. и при евентуална
грешка да уведомят длъжностните лица в срок до 15:00 часа на 06.07.2022 г.
Документи за кандидатстване се приемат, както на място във ВТУ, така и по електронен път.
Необходимите документи за кандидатстване по електронен път са:

-сканирано копие на Диплома за завършено образование;
-попълнено Заявление (по образец, достъпен на сайта на ВТУ);
-Документ за платена кандидат-студентска такса.
Документите се сканират и се изпращат на електронна поща (ksk2022@vtu.bg), като след това
кандидатът получава сканиран входящият си номер.
V. Конкурсен тест по математика
Чл. 14. (1) Организирането и провеждането на писмения конкурсен тест по математика се
извършва от комисии, назначени със заповед на Ректора.
(2) Конкурсният тест включва 30 въпроса върху изучавания учебен материал по математика
в средните училища на Република България и по програма, дадена в справочника.
Чл. 15. (1) Конкурсният тест е с продължителност 2,5 астрономически часа и ще се
проведе на 05.07.2022 г., от 09:00 часа в учебните корпуси на ВТУ „Тодор Каблешков“, като:
1. кандидат-студентите са длъжни да заемат местата си в определените зали до 08:45 ч.;
2. на конкурсния тест кандидат-студентите задължително носят отрязъка с входящия номер,
получен при подаване на документите и личната си карта;
3. при провеждане на теста се допуска използването на писалки и химикалки (пишещи синьо
или черно), черен молив, гума, пергел, триъгълник и справочник с формули. Не се разрешава
използването на учебни помагала с решени примери и задачи, калкулатор, електронен бележник,
портативен компютър или мобилен телефон;
4. по време на провеждане на теста кандидат-студентите нямат право да напускат залата един
час след започването на конкурсния тест по математика;
5. върху писмената работа кандидатът няма право да поставя знаци, нарушаващи
анонимността;
6. при констатирано преписване, опит за преписване или нарушаване на анонимността на
писмената работа, или други действия на кандидат-студента, които нарушават нормалното
протичане на теста, писмената работа се анулира и кандидат-студентът се лишава от по-нататъшно
участие в конкурса;
7. когато има неволно нарушение на анонимността, кандидатът е длъжен да заяви това. При
такъв случай квесторите заменят листа със знака и на кандидата се дава друг лист или плик;
8. кандидат-студентът предава писмената си работа на отговорника на залата, който в негово
присъствие проверява талона с входящия номер. Кандидат-студентът сам запечатва малкия плик и
изчаква запечатването на големия плик с писмената му работа;
9. след предаване на писмената си работа, кандидат-студентът е длъжен да напусне залата и
сградата.
(2) На 02.04.2022 г. и на 04.06.2022 г. във ВТУ „Тодор Каблешков“ ще се проведат
предварителни кандидатстудентски тестове по математика, по условията на чл. 15, ал. 1.
Резултатите от тях се признават за конкурсен тест. При положение, че кандидатът се е явил на
предварителните тестове (02.04.2022 г. и/или 04.06.2022 г.) и на теста на 05.07.2022 г., се взема
оценката, образуваща най-висок състезателен бал.

VI. Проверка и оценяване на писмените работи
Чл. 16. Критериите за оценяване на писмените работи по математика и отговорите на
задачите от конкурсния тест ще бъдат оповестени в деня на изпитите, след тяхното приключване.
Чл. 17. (1) Проверяването и оценяването на писмените конкурсни работи по математика се
извършва от комисия, назначена със заповед на Ректора.
(2) Писмените конкурсни работи по математика се проверяват и оценяват по шестобалната
система с точност до стотни по предварително изготвени и утвърдени единни критерии.
Чл. 18. (1) За резултатите от конкурсния тест по математика, комисията по оценяване на
писмените работи съставя протокол, който се подписва от всички членове.
(2) Резултатите ще бъдат обявени в приемната на кандидатстудентски документи на ВТУ
„Тодор Каблешков“ и на сайта на ВТУ, както следва:
- на 04.04.2022 г.- от предварителния тест по математика на 02.04.2022 г.;
- на 06.06.2022 г. - от предварителния тест по математика на 04.06.2022 г.;
- на 07.07.2022 г.- от конкурсния тест по математика на 05.07.2022 г.
Чл. 19. (1) Желаещите да се запознаят лично с писмените си работи могат да направят това
от 11:00 ч. до 13:00 ч. във ВТУ „Тодор Каблешков“, както следва:
- на 05.04.2022 г. - от предварителния тест по математика на 02.04.2022 г.;
- на 07.06.2022 г. - от предварителния тест по математика на 04.06.2022 г.;
- на 08.07.2022 г. - от конкурсния тест по математика на 05.07.2022 г.
(2) Преразглеждане и преоценка на писмените работи не се допуска. Отстраняват се само
евентуално допуснати технически грешки, за които кандидат-студентите подават заявление до
Ректора в срок до 13:30 ч. на 08.07.2022 г.
VII. Образуване на състезателния бал
Чл. 20. (1) Състезателният бал за класиране и приемане на кандидат-студентите за всички
специалности и форми на обучение се образува като сума от следните три компонента:
1. Умножената с коефициент k оценка от успешно положен:
-конкурсен тест по Математика, проведен във ВТУ „Т. Каблешков”, като k=2, или
-държавен зрелостен изпит по Математика или Физика и астрономия, а за специалностите
„Икономика на транспорта“ и „Счетоводство и анализ в транспорта“ - държавен зрелостен изпит по
География и икономика или Предприемачество, като k=2, или
-държавен зрелостен изпит по Български език и литература, като k=1.5, или
-държавен изпит за придобиване на професионална квалификация, като k=1.5.
2.Оценката по Математика от дипломата за средно образование.
3.Оценката по Физика и астрономия, а за специалностите „Икономика на транспорта“ и
„Счетоводство и анализ в транспорта“ - оценката по География и икономика от дипломата за средно
образование.
(2) За попълване на незаетите места след третото класиране може да се кандидатства с оценка
от:
1. Тест по математика, издържан във ВТУ „Тодор Каблешков“ на 02.04.2022 г., 04.06.2022 г.
или 05.07.2022 г.;

2.Кандидатстудентски изпит (тест) по Математика, Физика или География, положен в
друго висше училище;
3. Успешно положен държавен зрелостен изпит.
Тогава първата компонента на състезателния бал се формира, като тази оценка се умножи с:
- коефициент k=2, ако оценката е по балообразуващ предмет;
- коефициент k=1.5 в останалите случаи.
(3) Ако кандидат-студентът има оценка от държавен зрелостен изпит по Математика и/или
Физика и астрономия, и/или География и икономика, и/или Български език и литература, и/или
профилиращ учебен предмет (за придобиване на професионална квалификация) и/или успешно е
положил конкурсен тест по математика, то се взема оценката, образуваща най-висок състезателен
бал.
(4) Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ
предмет, едната от които е от зрелостния изпит, а другата - от курса на обучение, то се взема
оценката, образуваща най-висок състезателен бал.
(5) Максималният бал е 24.
VIII. Класиране и приемане
Чл. 21. Кандидат-студенти, които са лауреати на национални или международни олимпиади
по математика, информатика или физика, или заели призово място на организирани от ВТУ „Тодор
Каблешков“ конкурси, или са постигнали резултати на конкурсните тестове по-високи от мн.добър
се приемат без участие в класиране за студенти за учебната 2022/2023 г.
Чл. 22. (1) Класирането и приемането на кандидат-студентите за обявените (свободните)
места се извършват по низходящ ред на състезателния бал, по реда на предварително посочените от
кандидата в кандидатстудентските документи предпочетени специалности и форми на обучение.
(2) На приетите кандидат-студенти не се изпращат писмени съобщения. Те са длъжни да се
информират за отделните класирания и срокове на записване в приемната на кандидатстудентски
документи или чрез сайта на ВТУ „Тодор Каблешков“.
(3) Във ВТУ „Тодор Каблешков“ се извършват три класирания.
Чл. 23. (1) Първо класиране на кандидат-студентите, като:
1. се обявява на 12.07.2022 г.;
2. записването на приетите студенти се извършва от 13.07 до 15.07.2022 г. включително;
3. класираните кандидат-студенти се записват в определения срок в съответния факултет,
като представят оригинална диплома и показват лична карта;
4. записаните студенти след първо класиране, които не са класирани по първо желание, ще
бъдат прекласирани автоматично във второ класиране;
5. класираните студенти не по първо желание могат да се запишат окончателно в съответната
специалност, ако писмено декларират това във факултета.
(2) Второ класиране на кандидат-студентите, като:
1. се обявява на 19.07.2022 г.;

2. се извършва чрез цялостно прекласиране, в което не участват незаписалите се в
определения срок, класирани по ал. 1 кандидат-студенти;
3. записването на приетите студенти се извършва от 20.07 до 22.07.2022 г.;
4. класираните кандидат-студенти се записват в определения срок в съответния факултет,
като представят оригинална диплома и показват лична карта;
5. записаните студенти след първо и второ класиране, които не са класирани по първо
желание, ще бъдат прекласирани автоматично в трето класиране;
6. класираните студенти не по първо желание могат да се запишат окончателно в съответната
специалност, ако писмено декларират това във факултета.
(3) Трето, последно класиране на кандидат-студентите, като:
1. се обявява на 26.07.2022 г.;
2. се извършва чрез цялостно прекласиране, в което не участват незаписалите се в
определения срок, класирани по ал. 2 кандидат-студенти;
3. записването на приетите студенти се извършва от 27.07 до 29.07.2022 г.
(4) Попълване на незаетите места след трето класиране, като се извършва:
1. обявяване на незаетите места на 01.08.2022 г.;
2. подаване на заявления за попълване на незаетите места - от 02.08 до 05.08.2022 г.;
3. обявяване на резултатите за попълване на незаетите места след трето класиране на
09.08.2022 г.;
4. записване на приетите кандидат-студенти за попълване на незаетите места - от 10.08 до
12.08.2022 г.
(5) За попълване на незаетите места могат да участват:
1. Кандидати за прием във ВТУ „Тодор Каблешков“, които успешно са положили конкурсен
тест по математика и не са приети до момента.
2. Кандидати за прием във ВТУ „Тодор Каблешков“, които са положили успешно конкурсен
тест или изпит по математика, физика или география в други висши училища. Всеки кандидат
удостоверява това с оригинален документ от съответното висше училище, който прилага към
заявлението. При наличие на повече от една балообразуваща оценка, се взема оценката, образуваща
по-висок състезателен бал.
3. Кандидат-студенти, не кандидатствали във ВТУ „Тодор Каблешков“, които са положили
успешно конкурсен тест или изпит по математика, физика или география в други висши училища
през 2022 г. В срок от 27.07 до 05.08.2022 г. те подават пълен набор документи по чл.11, ал.1, както
и оригинален документ от съответното висше училище, удостоверяващ успешното полагане на теста
или изпита.
4. Кандидат-студенти, успешно положили държавен зрелостен изпит.
Ако кандидатът не е кандидатствал във ВТУ „Тодор Каблешков“, той подава документи по реда на
т.3.
(6) Всички кандидат-студенти, получили равен състезателен бал за последното планово
място, се приемат за студенти.
(7) Кандидат-студенти инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над
70 на сто, военноинвалиди, кръгли сираци (до 25-годишна възраст), лица, отглеждани до

пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, майки
с три и повече деца, успешно издържали конкурсния изпит, се приемат в рамките на плана при
минимален бал. При същите условия се приемат и близнаци, ако единият от тях е приет.
Чл. 24. За 30% от местата за редовно обучение за всички специалности се състезават
помежду си завършилите средни училища, както следва:
1. За специалностите „Железопътна техника“, „Автомобилна техника“ и „Подвижен
състав за високоскоростни влакове и метрополитен“ се състезават помежду си завършилите по
следните специалности:
• Автомобили и кари.
• Автомобилен техник (автомонтьор).
• Автотранспортна техника.
• Двигатели с вътрешно горене.
• Електротехника на автомобилния транспорт.
• Експлоатация и ремонт на електролокомотиви за вътрешно-заводски жп транспорт.
• Железопътна техника.
• Механизация на селското стопанство.
• Монтьор и водач на МПС.
• Подвижен жп състав.
• Помощник - локомотивен машинист.
• Техник /монтьор/ по транспортна техника.
2. за специалност „Технология и управление на транспорта“ се състезават помежду си
завършилите по следните специалности:
• Автомобили и кари.
• Автомобилен техник (автомонтьор).
• Гаров оператор.
• Експлоатация на вътрешно-заводски транспорт.
• Железопътна техника.
• Управление на транспортното предприятие.
• Търговска експлоатация на жп транспорт.
• Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт.
3. За специалност „Транспортно строителство“ се състезават помежду си завършилите
строителните техникуми и професионалните гимназии по строителство.
4. За специалностите „Комуникационна и осигурителна техника“ и „Комуникационна и
компютърна техника и системи“ се състезават помежду си завършилите по следните специалности:
• Автоматизация в железопътния транспорт.
• Автоматизация на производството.
• Електронна техника.

• Изчислителна техника и технологии.
• Комуникационна техника и технологии.
• Компютърна техника и технологии.
• Микропроцесорна техника.
• Микроелектроника и градивни елементи.
• Осигурителни и комуникационни системи в транспортната инфраструктура.
• Програмно осигуряване и информационни системи.
• Промишлена електроника /техник по електронна техника/.
• Радиотехника и телевизия /радио и телевизионна техника/.
• Съобщителна техника.
• Телекомуникационен техник.
• Телекомуникационни системи.
• Техник по комуникационни системи.
5. За специалностите „Индустриален мениджмънт“ и „Сигурност и безопасност в
транспорта“ се състезават помежду си завършилите по следните специалности:
• Икономика и мениджмънт.
• Икономист – мениджър /Мениджмънт/.
• Икономист – посредник в митническата дейност.
• Организатор на малко предприятие.
• Организатор на среден и дребен бизнес.
• Търговска експлоатация на жп транспорт.
• Управление на транспортното предприятие.
• Стопански мениджмънт, /Мениджмънт/.
6. За специалностите „Подемно-транспортни, пътни и строителни машини“ и „Двигатели
с вътрешно горене“ и се състезават помежду си завършилите по следните специалности:
• Автомобили и кари.
• Автомобилен техник (автомонтьор).
• Автотранспортна техника.
• Двигатели с вътрешно горене.
• Железопътна техника.
• Машинист-монтьор на ПСМ.
• Машинист-монтьор на жп механизация.
• Машинист-крановик.
• Механизация на селското стопанство.

• Монтьор и водач на МПС.
• Подвижен жп състав.
• Техник на транспортна техника /монтьор/.
7. За специалностите „Електроенергетика и електрообзавеждане“, „Автоматика,
електроника и компютърно управление в електрическия транспорт“ и „Електромобили“ се
състезават помежду си завършилите по следните специалности:
• Електрически машини и апарати.
• Електрически централи и мрежи.
• Електрообзавеждане на промишлени средства за градския транспорт.
• Електрообзавеждане на транспортна /железопътна/ техника.
• Електрообзавеждане на промишлени предприятия.
• Електрообзавеждане на производството.
• Електроенергетика.
• Експлоатация и ремонт на електролокомотиви за вътрешно- заводски жп транспорт.
• Монтьор-водач в градски електротранспорт.
• Монтьор на контактни мрежи и тягови подстанции.
8. За специалностите „Икономика на транспорта“ и „Счетоводство и анализ в
транспорта“ се състезават помежду си завършилите по следните специалности:
• Банково, застрахователно и осигурително дело.
• Икономика на промишлеността.
• Икономика, управление и финанси на търговията.
• Икономика и мениджмънт.
• Икономист – мениджър /мениджмънт/.
• Икономист – посредник в митническата дейност.
• Икономическа информатика.
• Търговска експлоатация на жп транспорт.
• Счетоводна отчетност.
• Стопански мениджмънт /Мениджмънт/.
• Организатор на производството.
• Организатор на малко предприятие.
• Организатор на среден и дребен бизнес.
• Управление на транспортното предприятие.

IX. Записване на новоприетите студенти

Чл. 25. Записването на новоприетите студенти се извършва в канцеларията на съответния
факултет в срокове, посочени в чл. 23 на настоящата наредба.
Чл. 26. (1) При записването си приетите за студенти представят допълнително следните
документи:
1. лична карта, която след проверка се връща на кандидата.
2. оригинал и ксерокопие от дипломата за завършено образование. При записването,
длъжностното лице сверява копието с оригинала и след заверка на копието, връща оригинала на
студента.
3. четири броя лични снимки с формат 3,5 х 4,5 см.
4. документи (по образец) за записване на нови студенти (закупуват се във ВТУ „Тодор
Каблешков“).
5. квитанция от счетоводството на ВТУ „Тодор Каблешков“ за внесена семестриална такса
за обучение през първия семестър.
(2) Кандидат-студентите, учили преди това в друго висше училище, представят и академична
справка.
(3) Приетите кандидат-студенти подписват декларация, че няма да извършват индивидуална
или организирана политическа или религиозна дейност във ВТУ „Тодор Каблешков“.

Заключителни разпоредби
§ 1. Настоящата наредба се издава на основание чл. 21, ал. 1, т. 3 от Закона за висше
образование и е в съответствие с Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти,
приета с постановление на Министерския съвет.
§ 2. Ректорът изпълнява тази наредба и решава окончателно всички въпроси, свързани с
приемането на кандидат-студентите на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 от Закона за висше образование.
§ 3. Кандидат-студенти, непредставили в срок необходимите документи и такси или
послужили си с измама (представили документи с невярно съдържание, подправили документи,
направили опит да дадат неверни данни при попълване на кандидатстудентските си документи или
да заблудят длъжностните лица), 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 ВТУ „Тодор
Каблешков“. И в двата случая се уведомява прокуратурата.
§ 4. Заявленията, сигналите и възраженията по всички кандидатстудентски въпроси се
отправят до Ректора чрез деловодството. Ректорът решава окончателно кандидатстудентските
заявления и сигнали в съответствие със Закона за висше образование, Държавните изисквания за
приемане на студенти и настоящата Наредба.
§ 5. Ректорът може със заповед да поправи само допуснати технически грешки при
оценяването на писмените работи по математика и при класирането на кандидат-студентите, и ако
по такава причина те са ощетени, да възстанови правата им.

Наредбата е приета на заседание на Академичния съвет на ВТУ „Тодор Каблешков“ с
Протокол № 7 от 15.12.2021 г.

Проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова
РЕКТОР на ВТУ „Тодор Каблешков“

