ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
5. Регистрирането и подаването на документите на кандидат-студентите за специалност
Медицина чрез полагане на общите кандидатстудентски изпити по биология и по химия се
извършва в електронизирана система.
6. Кандидат-студентите подават документи за класиране в специалност Медицина чрез
полагане на общи кандидатстудентски изпити по биология и по химия като валидират
информацията от кандидатстудентския си запис в електоронизираната система лично или
чрез други лица в срок от 18 до 28 юни 2018 г. (без неделните дни) в сектор „Прием на
студенти“ в Ректората.
7. Документи за класиране в специалност Медицина не се приемат в офисите на фирми в
страната.
8. Процедурата по регистриране за класирането е електронизирана и се извършва
единствено с линк от главната страница на Университета – https://www.uni-sofia.bg.
9. Достъпът до електронния портал изисква задължителна регистрация чрез валидни лични
данни и валиден адрес на електронната поща.
10. Кандидатите подават и съответните документи за класирането, след като са попълнили
електронно необходимата информация на посочения адрес на страницата на
Университета.
11. Право за участие в класирането се добива след валидиране на направения електронно
запис на информацията.
12. Кандидатите са длъжни да валидират декларираните данни в посочения в т. 6 срок в сектор
„Прием на студенти“ на Ректората, като представят задължително на длъжностните лица
по приема следните документи:
- Документ за самоличност.
- Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование. Оригиналната
диплома се връща на кандидата веднага след сверяване с копието. Приложено към
документите копие на дипломата не се връща.
- Завършилите небългарски училища представят удостоверение за завършено средно
образование, издадено от МОН или от РУО по местоживеене, съдържащо
преизчислените по шестобалната система оценки по отделните предмети.
- Квитанция за платена такса за участие в класирането в размер на 30 лв., съгласно
РМС № 286/26.04.2018 г. Таксата може да се внесе в касите на Ректората или по
банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на
СУ „Св. Кл. Охридски“.
- Внесената такса за участие в класирането не се възстановява.
- От такса за кандидатстване се освобождават: кръгли сираци (до 26-годишна
възраст), инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70
на сто, военноинвалиди, лица, пребивавали до пълнолетието си в домове за
отглеждане и възпитание на деца от системата на МОН, и майки с три и повече деца.
Всеки конкретен случай се удостоверява със съответен документ.
- Лауреатите на национални и международни олимпиади по химия и опазване на
околната среда и по биология и здравно образование представят документ за
оценката по съответния предмет. Документите на лауреатите се издават от МОН.

-

13.
14.
15.
16.

На кандидатите, получили оценка отличен (от 5.50 до 6.00) от националния кръг на
олимпиадите по химия и опазване на околната среда и по биология и здравно
образование, МОН издава служебна бележка, която да послужи за приемането им
във висши училища.
Подадените документи важат за кандидатстване в специалност Медицина, ако са точно
попълнени и кандидатът отговаря на необходимите условия за класиране.
При валидиране на кандидатстудентския запис системата генерира входящ номер на
молбата и на картончето на кандидат-студента.
След срока, определен в т. 6, не се приемат кандидатстудентски документи. Не се правят
промени и допълнения във вече валидиран кандидатстудентски запис. Не се приемат
документи, изпратени по пощата.
С генерирания от системата входящ номер кандидат-студентите за специалност Медицина
получават право за регистрация за явяване на общите кандидатстудентски изпити по
биология и по химия при спазване сроковете и изискуемите от МУ-София документи за
процедурата.
РЕГИСТРИРАНЕ ЗА ОБЩИТЕ СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ

17. Таксата за участие в общите кандидатстудентски изпити по биология и химия се заплаща в
касите на Ректората на Медицински университет – София, на бул. „Акад.Ив. Гешов” №15,
ет.12, всеки работен ден - от 8.30 до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч., в събота – от 9.00 до
14.00 ч., в срок от 18.06.2018г. до 28.06.2018г.
18. Таксата за участие в кандидат-студентските изпити е в размер на 100 лв., определен с
постановление на Министерския съвет. Внесена такса за участие в кандидат-студентски
изпити не се възстановява.
19. От държавната такса за кандидат-студентски изпити се освобождават кръгли сираци (до 26годишна възраст), инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над
70 на сто, военноинвалиди, възпитаници на домовете за деца в неравностойно социолно
положение от системата на МОН, майки с три и повече деца, а полусираците заплащат 50%
от таксата, след представяне на съответния документ и по-конкретно:
- за кръгъл сирак или полусирак - смъртен акт и удостоверение за наследници –
оригинали, които се връщат на кандидат - студента веднага след приемането на
документите и незаверени фотокопия от тях;
- за инвалиди - Решение на ТЕЛК за 70 % и над 70% инвалидност - оригинал / с печат
за влязло в сила решение /, което се връща на кандидат-студента веднага след приемането
на документите и незаверено фотокопие от същото решение;
- за многодетните майки - актове за раждане на децата - оригинали, които се връщат
на кандидат-студента веднага след приемането на документите и незаверени фотокопия
от тях;
- за близнаци – копия от актовете за раждане.
20. След заплащането на държавната такса кандидат-студентите попълват състезателен картон
по образец и представят в „Учебен отдел“ на Ректората на Медицински университет –
София:

• картон с входящия номер за явяване на общите кандидатстудентски изпити по
биология и химия, издаден от сектор „Прием на студенти“ в СУ „ Св. Климент Охридски“.
• фискален бон от заплатената държавна такса за участие в общите кандидатстудентските изпити по биология и по химия.
• Дипломата за завършено средно образование, която се връща на кандидат студента веднага след приемането на документите и един екземпляр незаверено
фотокопие от дипломата.
Забележка: Завършилите средно образование в чуждестранни училища представят
преведена на български език и легализирана по определения ред диплома и
Удостоверение от Министерство на образованието (МОН) / Регионално управление на
образованието / за признато завършено средно образование с оценки, приравнени към
оценките по чл.9, ал. 1 от Наредба № 11/ 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от
обучението на учениците.
20. Всеки кандидат-студент получава разпечатка за достъп до общите кандидатстудентски
изпити по биология и химия, в която са отбелязани и двата входящи номера.
21. С получената разпечатката за достъп до общите кандидатстудентски изпити по т. 20,
кандидат-студентът се явява на изпитите по биология и по химия.
22. Резултатите от общите кандидат-студентски изпити по биология и по химия участват при
формирането на бала и важат за класирането за прием на студенти само за специалност
Медицина в Медицински факултет на СУ „Св.Кл. Охридски“.
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИТЕ СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ
23. Общите кандидатстудентски състезателни изпити по биология и по химия се провеждат
от Медицински университет – София на следните дати:
Биология - 01.07.2018 г. /неделя/
Химия – 08.07.2018 г. /неделя/
24. Общият кандидат-студентски изпит по биология се провежда в продължение на четири
часа и включва писмена работа върху четири тематични единици: една от програмата за
8 клас, две от програмата за 9 клас и една от програмата за 10. клас, които са изцяло
съобразени с учебния материал, изучаван в СОУ и са представени в текст, идентичен с
посочения в конспекта.
25. На изпита лотарийно ще бъдат изтеглени четири тематични единици, включващи по
една тематична единица от всяка част на програмата: за 8 клас; за 9 клас – I-ва част; за
9 клас – II-ра част и за 10. клас.
26. Във формирането на окончателната оценка на писмената работа по биология изтеглените
четири тематични единици по участват с еднакъв дял.
27. Общият кандидат-студентски изпит по химия се провежда в продължение на четири часа
и обхваща материал, изучаван в гимназиите и отразен в Програмата за кандидат-студентите.

28. Изпитът е писмен и се състои от решаване на четири логически задачи, които се изтеглят
лотарийно непосредствено преди изпита. Две от тематичните логически задачи включват
материал от обща и неорганична химия, а другите две - съответно материал от органична
химия. Отговорите на всички логически задачи трябва да бъдат пълни и обосновани и
подкрепени със съответните химически формули и реакции.
29. По време на изпита се разрешава използването на:
• Периодичната система на химичните елементи,
• Таблицата за разтворимост на съединенията и
• Електроафинитетните редове на елементите и техните йони, които се осигуряват от
Медицински университет-София.
30. Не се разрешава използването на електронни калкулатори, тъй като задачите не са
свързани с изчисления или се ограничават до прости аритметични действия.
31. Окончателната оценка от изпита по химия се формира с тежест от 25% за всяка една от
логическите задачи.
32. Задължителни изисквания при провеждането на кандидатстудентските изпити. В деня на
писмените изпити кандидат-студентът е длъжен:
- да носи документ за самоличност (лична карта) и разпечатката за допускане до
изпита;
- да заеме мястото си в залата между 8.00 и 8.30 часа;
- да остави на определените за целта места в залата личния си багаж /вкл. мобилни
телефони, таблети и др./, както и учебници, материали, помагала или други
предмети, които могат да компрометират изпита му;
- да използва само химикалка, пишеща със син цвят!
- да номерира всяка страница от получените комплекти с арабски цифри;
- да напише в правоъгълник „А” на първа страница: „Изпит по биология
респективно изпит по химия”, както и датата на изпита;
33. След обявяването на темите, кандидат-студентът:
- преписва дословно, без съкращения темите по биология от предоставения му лист
в определения за това правоъгълник „Б”;
- при недостиг на място, преписването продължава на стр.2, но в никакъв случай на
мястото за оценка и мотиви;
- преписва дословно, без съкращения само съдържанието на първата
задача по химия от предоставения му лист със задачите, в определения за това
правоъгълник „Б”, но в никакъв случай на мястото за оценка и мотиви;
- започва изложението по темите и задачите от стр.2 на комплекта;
- поставя в средни скоби „[ ]” допуснатите грешки, грешни думи или текст без
да задрасква;
- пише всички пропуснати текстове, схеми или фигури в хода на изложението, без да
ги отбелязва допълнително с цифри, стрелки или други знаци;
- по време на изпита по химия се разрешава използването само на Периодична
система на химичните елементи и таблица за разтворимост на съединенията и
електроафинитетните редове на елементите и техните йони, които се предоставят
от комисиите в залите!

Забележка: Кандидатите са длъжни да пишат четливо и с нормално отстояние
между редовете. Неспазването на това изискване се смята за нарушение на
анонимността на работата.
34. След приключване на работата по темите и задачите, кандидат-студентът е длъжен:
- лично да предаде писмената си работа на главния квестор в залата;
- да постави лично разпечатката за допускане до съответния изпит в малкото пликче
и да го залепи пред главния квестор;
- да постави лично всички получени комплекти листа (плюс допълнителните), заедно
с малкото пликче в големия плик и да го залепи пред главния квестор;
- да се подпише на съответното място в изпитния протокол;
- да получи обратно документа си за самоличност.
35. Писмените работи по биология и химия са анонимни! При доказано подсказване,
преписване или опит за преписване, както и при умишлено нарушаване на
анонимността на писмената работа чрез знак, вх. №, включително използване на
мобилни телефони и други технически средства, писмената работа се анулира.
36. Кандидат-студенти с анулирани писмени работи не се допускат до участие в
класирането!
ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА КОНКУРСНИТЕ РАБОТИ
37. Критериите за оценка на писмените работи по биология и химия се обявяват в деня на
изпитите (на бул. „Акад.Ив.Гешов” № 15) и в сайта на Медицински университет – София
/www.mu-sofia.bg/.
38. Писмените конкурсни работи се оценяват от двама проверители от изпитната комисия,
назначена със Заповед на Ректора на Медицински университет – София, независимо
един от друг. Всеки проверител оценява по отделно всеки изпитен въпрос с точност до
0,25 и оформя оценката си като средна аритметична от оценката на отделните въпроси.
39. Крайната оценка се оформя като средна аритметична от оценката на двамата
проверители, ако разликата в оценката е не по-голяма от 0.50.
40. При разлика по-голяма от 0.50 работата се проверява и оценява от арбитър, назначен
със Заповед на Ректора на Медицински университет – София.
41. Арбитрират се задължително и всички работи с оценка равна или по-голяма от „отличен
5.50”.
42. След оценяване на всяка писмена работа, проверяващите нанасят на нея само крайната
оценка заедно с мотивите си за нея и се подписват.
Оценки по отделните въпроси и задачи не се нанасят!
43. След обявяване на резултатите от съответните конкурсни изпити кандидат-студентите
имат право да идентифицират лично писмените си работи в допълнително определен
ден от Учебния отдел на Медицински университет - София.
44. Допълнителни обяснения за поставените отметки или оценки на отделните
проверители не се дават.

45. Резултатите от писмените работи не подлежат на преразглеждане и преоценяване,
освен ако е допусната техническа грешка при дешифрирането или пренасянето на
оценката.
46. Обявените резултати от общите конкурсните изпити по биология и химия са
окончателни и важат само за годината, в която са проведени изпитите.
47. Резултатите от проведените общи кандидатстудентски изпити по биология и по химия
за прием на студенти в специалност Медицина се обявяват в електронизираната
система на СУ „Св. Климент Охридски“.
ОБРАЗУВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛЕН БАЛ
48. Балът за класиране на кандидатстващите за специалност Медицина се образува като
сума от конкурсните оценки по биология и по химия, положени в МУ-София, умножени
с коефициент 2 и балообразуващите оценки по биология и по химия от дипломата за
средно образование.
49. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ
учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса
на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен
изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална,
задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка.
50. На лауреатите на национални и международни олимпиади от настоящата учебна
година по химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование се
признава оценка отличен (6.00) от съответния конкурсен изпит.
51. На първенците от националните олимпиади по биология и здравно образование и по
химия и опазване на околната среда, получили оценки не по-ниски от отличен (5.50),
тези оценки се признават за резултати от конкурсните изпити по биология и по химия
за специалност Медицина.
52. Не образуват състезателен бал и не участват в класирането кандидат-студентите:
- издържали успешно конкурсните изпити, но неподали кандидатстудентски
документи съгласно регламентираните срокове;
- на които липсва някоя от балообразуващите оценки в дипломата за средно
образование;
- не отговарят на условията за допускане до участие в класирането;
- получили оценка слаб (2.00) или неявили се на който и да е от състезателните изпити
за съответната специалност;
- с анулирана писмена работа независимо от резултатите от други конкурсни изпити.
КЛАСИРАНЕ
53. В класирането участват само кандидати, отговарящи на условията за прием на студенти
в специалност Медицина на СУ „Св. Климент Охридски “за учебната 2018/2019 г.

54. Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал и по реда на
посочените основания на прием, съгласно утвърдените места за категориите (мъже и
жени) и квоти.
55. Кандидат-студенти, класирани с еднакъв бал на последното планово място за дадена
специалност, категория, се приемат над утвърдения брой.
56. Лауреатите на национални и международни олимпиади се класират извън утвърдените
места за прием.
57. Класирането се извършва поетапно, като кандидатите са длъжни да се информират
лично за отделните класирания и сроковете за тяхното потвърждаване или записване.
Класирани кандидати, непотвърдили желанието си да се обучават или незаписали се в
определените срокове, отпадат от класирането.
58. Първият етап на класирането за специалност Медицина да се извърши на 17 юли 2018
г. при следните възможности за класираните от този етап:
- Да се запишат в специалност Медицина като не участват в следващите етапи.
- Да не се запишат в специалност Медицина като губят придобитите студентски
права и отпадат от следващите етапи на класиране.
Некласирани от този етап кандидати не подават декларация за участие в следващите
класирания и не депозират диплома за средно образование, тъй като участват автоматично
в следващия етап на класирането.
Записването на класираните от този етап кандидати за специалност Медицина се
извършва на 18 и на 19 юли 2018 г.
59. Вторият етап на класиране за специалност Медицина да се извърши на 22 юли 2018 г.
В него участват некласираните от първия етап кандидат-студенти.
Записването на класиралите се от втория етап за специалност Медицина се извършва
на 23 юли 2018 г. при следните възможности:
- Да се запишат в специалност Медицина като не участват в последния етап.
- Да не се запишат в специалност Медицина като губят придобитите студентски
права и отпадат от последния етап на класиране.
Некласирани кандидати не подават декларация и не депозират диплома за средно
образование, тъй като участват автоматично в последния етап на класирането.
60. Третият етап на класирането да се извърши на 24 юли 2018 г. Срок за записване – от 25
до 27 юли 2018 г. вкл. Резултатите от това класиране са окончателни.
ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ
61. Новоприетите в специалност Медицина студенти се записват въз основа на издадени
заповеди на Ректора за записване на класираните студенти поотделно за всеки етап от
класирането.
62. Новоприетите студенти, които не са се записали в определения срок, губят придобитите
права.
63. При записването си новоприетите студенти представят:
- оригинал и ксерокопие на дипломата за завършено средно образование;

- лична карта;
- три снимки с формат 4/6 сантиметра;
- комплект документи за новоприети студенти (по образец);
- квитанция за платена такса за обучение. Годишната таксата за обучение се утвърждава
ежегодно с постановление на Министерския съвет и се плаща на две равни вноски в
началото на всеки семестър.
64. При напускане на Университета и отказ от обучение преди началото на учебната година,
срещу представяне на документ за извършено плащане се възстановяват 80%
(осемдесет на сто) от внесената семестриална такса.
65. След започване на учебната година внесена семестриална такса не се възстановява,
независимо от причините за отписването.
66. Приетите студенти и заминали за обучение в чужбина преди завършване на първи курс,
не запазват студентските си права.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. За проявена недобросъвестност и неспазване на установения ред от членовете на
комисиите при обработката на кандидатстудентските документи, записването на
новоприетите студенти, на виновните лица се налага дисциплинарно наказание.
2. На всички участници в кандидатстудентската кампания се изплаща възнаграждение за
положен труд съгласно заповед на Ректора.
3. В комисията по класиранията участват всички определени със заповед на Ректора
членове на централната комисия.
4. Кандидат-студентите, представили документи с невярно съдържание, или направили
опит да заблудят приемните комисии или ръководството на Университета, се
отстраняват от участие в конкурсните изпити и при необходимост се уведомява
прокуратурата. Ако неверността на кандидатстудентските документи бъде установена
след приемането на кандидата за студент, той се отстранява от висшето училище,
независимо от курса на обучение и се уведомява прокуратурата.
5. Молби и жалби по всички кандидатстудентски въпроси се отправят до Ректора на
университета в срок до 31 юли. След тази дата молби и жалби не се приемат. Към
молбите се прилагат необходимите документи - оригинал и ксерокопие за
удостоверяване на всеки конкретен случай. Ректорът решава кандидатстудентските
молби и жалби в съответствие с настоящите правила и със Закона за висшето
образование.
6. Молбите и жалбите по § 5 се разглеждат до началото на м. Септември като на
одобрените кандидати се издава заповед за записване.

