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СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 
 

 

З А П О В Е Д 
 

 На основание чл. 21, ал. 2 и 3 от Закона за висше образование, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за 

държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационни степени 

“магистър”, “бакалавър” и “специалист” и чл. 29 от Правилника за приемане на студенти в Софийския 

университет “Св. Климент Охридски” за образователно-квалификационната степен “магистър” през 

учебната 2021/2022 година и доклад № 70-14-94/04.02.2022 г. на Декана на Стопанския факултет доц. д-р 

Атанас Георгиев 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М 
 

 Да бъдат записани за студенти - обучение срещу заплащане - за образователно-

квалификационната степен “магистър”  след завършено висше образование от летния семестър 

на учебната 2021/2022 г. следните кандидати: 

 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ  
СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ – редовно обучение 
Бизнес администрация - стратегическо управление (на английски език) – 4 семестъра 

(неспециалисти) 

1 00004       

2 30013       

 

ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ – редовно обучение 
Финанси, инвестиции и финтех (неикономисти) – 4 семестъра 

1 00029       

2 30033       

 
 

Новоприетите магистранти трябва да се запишат в съответната магистърска програма в срок до 

11.02.2022 г.   

Издаването на факултетни номера при записването е съгласно писмо № 70-92-36/13.09.2021 г. 

Класираните кандидати представят при записването си оригиналната диплома за завършено висше 

образование или академична справка–оригинал, ако издаването на дипломата е предстоящо. Съгласно 

Решение на Министерски съвет № 373 от 22 април 2021 г. и заповед  № РД 19-241/01.07.2021 г. те заплащат 

такса за обучение. 

 След записването си студентите нямат право до края на обучението си да променят вида на 

магистърската програма, формата на обучение и основанието, въз основа на което са придобили 

студентските си права. 

Завършилите небългарски висши училища кандидати представят при записването си 

удостоверение за призната образователно-квалификационна степен и легализирано, преведено и заверено 

приложение на дипломата за висше образование с всички учебни дисциплини. 

Кандидати, подали документи за признаване на висше образование със заявление до 

Университета, се записват по изключение преди установяването на статута на университета, който 

са завършили, и на автентичността на дипломата. В случай че се установи нелегитимност на 

университета, който са завършили, неавтентичност на дипломата за висше образование или по-

ниска образователно-квалификационна степен, следва процедура по отстраняване от Университета 

в съответствие с Правилника за устройство и дейността на СУ „Св. Климент Охридски“.  

Чужденци, приети по реда и условията на българските граждани, представят при записването си 

документ за самоличност, удостоверяващ съответния статут съгласно чл. 12, ал. 2 от Правилника за 

приемане на студенти в Софийския университет “Св. Климент Охридски” за образователно-

квалификационната степен “магистър” през учебната 2021/2022 година. 
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Студентите, приети за обучение срещу заплащане в образователно-квалификационната 

степен „магистър“, сключват при записването си договор за обучение. 

Задължавам деканското ръководство да организира и проведе обучението при спазване на 

Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование по образователно-

квалификационни степени и в съответствие с приет и утвърден от Академичния съвет учебен план. 

До дипломиране в магистърските програми се допускат само студенти, изпълнили задълженията си 

съгласно учебния план и представили диплома за завършено висше образование (бакалавърска или 

магистърска степен). 

Копие от настоящата заповед да се връчи на н-к отдел „Образователни дейности“, касата и УЦИКТ за 

сведение и на инспектор студенти на факултета за изпълнение.  

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на зам.-ректора по учебната дейност за ОКС 

„бакалавър“ и ОКС „магистър“. 

 

 

 

 

РЕКТОР: 

        проф. дфн Анастас Герджиков 
 

 

 

 

 

 

 

Изготвил: 

Антоанета Бечева, отдел „Образователни дейности“ 


