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ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
Обществената мисия на ВСУ „Л. Каравелов” е да обучава български и чуждестранни
граждани за придобиване на висше образование в областта на строителството и архитектурата,
да провежда научноизследователска дейност и да осъществява квалификационна дейност.
ВСУ е утвърдена и авторитетна организация, която предлага на студентите образование на
съвременно европейско ниво. За периода на съществуване ВСУ е дало образование на повече от
6000 висококвалифицирани специалисти, от които над 500 чуждестранни граждани.
ВСУ е държавно специализирано висше училище. То e правоприемник на специализираното военно инженерно строително училище, създадено през 1938 г. с Указ на Н. В. Цар
Борис III. През 1991 г. с Указ на Президента на Р. България висшето училище получава името на
големия български патриот, общественик, писател и публицист Любен Каравелов.
ВСУ притежава институционална акредитация за срок от пет години, придобита за
получена висока оценка 8,63 на Акредитационния съвет на НАОА. През 2016 г. ВСУ получи
програмна акредитация за максимален шестгодишен период с оценка 9,06. ВСУ е акредитирано
и по единадесет докторски програми в професионално направление 5.7 Архитектура,
строителство и геодезия.
ВСУ „Л. Каравелов” обучава студенти по образователно-квалификационните степени –
„бакалавър” и „магистър”, както и по образователната и научна степен „доктор”. Като част от
Европейското пространство на висшето образование във ВСУ е въведена и се прилага
Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS).
Академичният състав на ВСУ се състои от професори, доценти, асистенти и
преподаватели, назначени на длъжностите си след проведени конкурси и избори при условията
и по реда на Закона за развитие на академичния състав в Р. България. Богатият професионален
и педагогически опит, амбицията и високата отговорност на преподавателите, както и техните
значителни постижения в научноизследователската работа са предпоставка за провеждане на
качествен учебен процес, съответстващ на националните и европейски стандарти. Висшето
училище е получило международна известност и признание чрез участие на преподаватели в
международни проекти и проекти за чуждестранни обекти.
Завършилите ВСУ „Л. Каравелов” имат големи възможности за реализация и
адаптивност в широк кръг от дейности в областта на строителството. Те са ценени от
работодателите и голяма част от тях получават стипендии и перспективни предложения за
работа още преди официалното дипломиране. Завършилите ВСУ студенти се реализират
професионално във водещи строителни
и проектантски фирми у нас и в чужбина.
Комуникацията на студентите с бъдещите работодатели се реализира чрез Център за
информация и кариера, който е ефективен медиатор между бизнеса и младите хора.
Възпитаниците на висшето училище са заели трайно място в архитектурната общност и
строителния бранш като уважавани бизнесмени, предприемачи, практикуващи архитекти и
инженери, ръководители на различни нива в държавния и частния сектор, преподаватели във
висши и средни училища, научни работници и други. Днес мнозина от тях са собственици или
ръководители на проспериращи строителни фирми като „Планекс холдинг”, „Галчев инженеринг
груп”, ЕТ „Румен Вътков”, „АТ Инженеринг”, „Балкански 2000”, „Монолит–3”, „Булмикс 97”,
„Селект дистилъри”, „Монимекс”, „Микс”, „Експрес гаранцион”, „Алпина строй”, „ВЕС Церовски
95”, „Равелин”, „Юнис – 2001”, „ГБМ Инженеринг” и много други.
Студенти на ВСУ са носители на приз студент на годината в област „Технически науки”
няколко поредни години:
 Елица Яламова получава приза за 2012 г.
 Антон Гороломов е студент на годината за 2013 г.
 Александър Кехайов е класиран на второ място за 2014 г.
Също така студентите на ВСУ участват в редица национални и международни конкурси и
печелят призови места.
ВСУ стимулира участието на своите студенти и преподаватели в международни програми,
научноизследователски проекти, научни конференции, семинари, пленери и др. Участието на
висшето училище в дейности по обмен на студенти и преподаватели в чужбина се основава на
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Университетска харта ЕРАЗЪМ, предоставена на ВСУ от Европейската комисия след специална
селекционна процедура. ВСУ има сключени споразумения за сътрудничество с университети от:
Франция, Италия, Испания, Латвия, Полша, Чехия, Румъния, Турция и др. В ежегодно
провежданата Международна научна конференция на ВСУ традиционно участват
изследователи от Германия, Чехия, Полша, Словакия, Гърция, Румъния, Сърбия, Русия и др.
След проучване на съвременните тенденции в архитектурата и строителството и допитване
с професионалните камари на практикуващите архитекти и инженери от учебната 2017/2018
ВСУ въвежда нови бакалавърски и магистърски програми. Повечето от специалностите се
преподават и на английски език.
ВСУ „Л. Каравелов” се намира в югозападната част на София, в екологично чист
район и сградите му са разположени върху 106 декара парков терен с красиви изгледи към
Витоша и Люлин планина.
ВСУ „Л. Каравелов” притежава отлична учебно-материална, информационна и спортна
база и по същество представлява един учебен комплекс с необходимите административни,
учебни, културно-битови и спортни сгради и съоръжения. Висшето училище разполага с модерна
учебна база: лекционни зали, специализирани кабинети, учебни и научни лаборатории,
демонстрационни кабинети и творчески ателиета, библиотека, модерен компютърноинформационен комплекс, оборудван със съвременна техника и високоскоростен интернет с
безжично покритие в целия район.
Желаещите студенти могат да ползват стаи в студентските общежития, вътрешен
паркинг, фитнес-зала, студентски стол, киносалон, закрита спортна зала, футболен стадион,
тенис-корт и други игрища. Студенти от гр. София също могат да ползват студентските
общежития.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ
Завършилите строителни инженери придобиват необходимите знания и умения, даващи
им възможност за изработване на инвестиционни проекти, осъществяване на техническо
ръководство на строежи, участие в административното обслужване на инвестиционния процес,
преподавателска и научноизследователска дейност.
Дипломираните архитекти се реализират в широк кръг от дейности: комплексно
проучване, планиране и устройство на териториални, ландшафтни и селищни системи;
градоустройствено планиране; обзавеждане и дизайн на интериорни и екстериорни
пространства; ръководство и организация на строителството; проучвателни и контролни
функции
на
общините
в
областта
на
градоустройството
и
архитектурата;
научноизследователска, внедрителска и преподавателска дейност.
Дипломираните инженер-архитекти придобиват необходимите знания и професионални
умения за: осъществяване на административно-обслужващи дейности, свързани с устройството
на териториите; проучване и проектиране на архитектурно-строителни конструкции;
изработване на проекти за организация и изпълнение на строителството; осъществяване на
мениджмънт; организация и ръководство при изграждане на сгради и съоръжения; изработване
на необходимата строително-техническа документация.
Висшето училище поддържа близки контакти и работи в тясно взаимодействие с водещи
браншови организации, проектантски бюра и строителни фирми. По традиция студентите с
отличен успех се привличат за стипендианти на фирми-работодатели.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
Обучението във ВСУ „Л. Каравелов” се провежда в редовна и задочна форма.
Всяка учебна година има по два семестъра – зимен и летен.
При редовната форма на обучение всеки семестър се провеждат аудиторни занятия с
продължителност 15 седмици, последвани от изпитна сесия с продължителност 4 седмици и
ваканция.
При задочната форма на обучение за всеки семестър се организират присъствени
аудиторни занятия в продължение на 3 седмици, след което всеки студент по свой избор се
явява на семестриалните изпити на определените дати в предварително обявен график.
Студентите имат възможност да се обучават по втора специалност във ВСУ или в друг
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университет, както и да преминават от редовна в задочна форма на обучение и обратно.
Обучението се извършва по утвърдени учебни планове, които съдържат задължителни,
избираеми и факултативни учебни дисциплини, разпределени по семестри. Обучението
завършва с разработване и защита на дипломна работа за степените „бакалавър” и „магистър”.
След завършване на обучението си по бакалавърската степен студентите могат да
продължат образованието си за придобиване на образователно-квалификационна степен
„магистър”.
Обучението за придобиване на образователната и научна степен „доктор” е с
продължителност три години за редовно обучение и четири години за задочно обучение.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
За учебната 2017/2018 г. ВСУ провежда ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРИЕМ, който се превръща в
окончателен след представяне на диплома с оценка от матура и заплащане на първата
семестриална такса.
Условия за предварителния прием:
 за ОКС „Бакалавър“, редовно обучение, в специалностите „Строителство на сгради и
съоръжения“, „Строително инженерство“ и „Строителен мениджмънт“
кандидати, които имат последна годишна оценка по математика минимум 4,00 (добър);
кандидати, които са финалисти от професионалните гимназии по строителство, участвали
във финалното състезание на националния проект на КСБ „Аз мога да строя”.
 за ОКС „Бакалавър“, редовно обучение, в специалност „Строителство и архитектура на
сгради и съоръжения“
кандидати, които са спечелили (I, II или III) място в състезанието „Аз мога да строя”
(тези оценки се признават за оценки по рисуване само за тази специалност);
 за ОКС „Магистър“ (след завършено средно образование), редовно обучение, в
специалността „Строителство на сгради и съоръжения“ специализации „Строителни
конструкции“ и „Технология и управление на строителството“
кандидати, които имат последна годишна оценка по математика минимум 4,00 (добър);
кандидати, които са финалисти от професионалните гимназии по строителство, участвали
във финалното състезание на националния проект на КСБ „Аз мога да строя”.
Подробности относно процедурата по предварителен прием може да намерите в раздел
„ПРИЕМ 2017” на сайта на ВСУ.
Финансово стимулиране на студенти, редовно обучение:
Поощряването представлява стипендия в размер на една семестриална такса, от което могат да
се възползват:
 първокурсници, влезли с отличен успех;
 първокурсници, финалисти в състезанието „Аз мога да строя”;
 студенти, с отличен успех – класирали се на първите три места за всяка специалност.
Подробности за финансовото стимулиране ще намерите в раздел „ПРИЕМ 2017“ на сайта на ВСУ.
ВСУ „Л. Каравелов” ще

І сесия 

проведе и изпити по МАТЕМАТИКА и РИСУВАНЕ в две сесии:
математика - на 28 март 2017 г. от 900 до 1200 часа;
рисуване 1 част - на 27 март 2017 г. от 800 до 1100 часа;
рисуване 2 част - на 27 март 2017 г. от 1300 до 1600 часа.

ІІ сесия - математика - на 07 юли 2017 г. от 900 до 1200 часа;
- рисуване 1 част - на 06 юли 2017 г. от 800 до 1100 часа;
- рисуване 2 част - на 06 юли 2017 г. от 1300 до 1600 часа.

Документи и срокове:
За предварителния прием:
 в приемната на ВСУ, намираща се в сградата на Ректората, етаж 3 от 800 до 1200 и от
1230 до 1630 ч. всеки делничен ден от 06 февруари до 16 юни 2017 г. вкл. (без почивни
дни);
 чрез електронната поща от WEB – сайта на училището (www.vsu.bg), част ПРИЕМ.
от 06 февруари 2017 г. до 16 юни 2017 г. (включително).
За І сесия:

5





в приемната на ВСУ, намираща се в сградата на Ректората, етаж 3 от 800 до 1200 и от
1230 до 16 30 ч. всеки делничен ден от 06 март 2017 г. до 17 март 2017 г вкл. (без
почивни дни);
в бюрата на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (ЦКПИ) и в
бюрата на Национална асоциация за прием на студенти в страната, (НАПС) в срок до 17
март 2017 г. (включително);
чрез електронната поща от WEB – сайта на училището (www.vsu.bg), част ПРИЕМ;
от 06 март 2017 г. до 17 март 2017 г. (включително).

За ІI сесия:
 в приемната на ВСУ, намираща се в сградата на Ректората, етаж 3 от 800 до 1200 и от
1230 до 16 30 ч. всеки делничен ден от 19 юни до 29 юни 2017 г. вкл. (без почивни дни);
 в бюрата на ЦКПИ и в бюрата на НАПС , в срок до 03 юли 2017 г. (включително);
 чрез електронната поща от WEB – сайта на училището (www.vsu.bg), част ПРИЕМ;
от 19 юни до 29 юни 2017 г. (включително).
ВСУ „Л. Каравелов организира курсове по рисуване. (виж сайта на ВСУ „Л. Каравелов”)
По време на курса, както и преди конкурсните изпити, на кандидат-студентите се предлагат за
нощуване стаи в общежитията на ВСУ до изчерпване на свободните места.
Телефон за резервация: 02 8029 139.
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Вх. № 316 /09.02.2017 г.

ПРАВИЛНИК
за приемане на студенти във ВСУ „Любен Каравелов”
за учебната 2017/2018 година

РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Висшето строително училище „Любен Каравелов” подготвя специалисти с висше
образование в областта на строителството и архитектурата.
Чл. 2. Приемането на студенти във ВСУ „Любен Каравелов” за всяка образователноквалификационна степен – „бакалавър” и „магистър”, се извършва съгласно Закона за
висшето образование (ЗВО) и Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във
висшите училища на Република България (НДИПС). Приемането на студентите се извършва по
специалности и форми на обучение, чрез полагане на конкурсни изпити или с оценки от
Държавния зрелостен изпит (важи само за кандидатите с диплома за средно образование след
2008 г.), по низходящ ред на състезателния бал.
Чл. 3. (1) Във ВСУ „Любен Каравелов” се приемат студенти в следните специалности,
образователно-квалификационни степени (ОКС), форми и срок на обучение:
1. Специалност „СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ”
а) ОКС „Бакалавър” с професионална квалификация „строителен инженер”
 редовна форма със срок на обучение 4 години на български език или на английски език;
 задочна форма със срок на обучение 4 години на български език.
б) ОКС „Магистър” с професионална квалификация „строителен инженер”
 редовна форма със срок на обучение 5 години на български език или на английски език;
 задочна форма със срок на обучение 5 години на български език.
в) ОКС „Магистър” в задочна форма на обучение след завършена ОКС „Бакалавър”:
 специализация „Строителни конструкции” със срок на обучение 1 година и 6 месеца;
 специализация „Технология на строителното производство” със срок на обучение 1
година и 6 месеца;
 специализация „Управление на инвестиционни проекти” със срок на обучение 1
година и 6 месеца;
 специализация „Технология и управление на строителството” със срок на обучение 1
година;
 специализация „Строителна геоекология ” със срок на обучение 1 година;
 специализация „Фасаден инженеринг” със срок на обучение 1 година;
2. Специалност „СТРОИТЕЛНО ИНЖЕНЕРСТВО”
ОКС „Бакалавър” с професионална квалификация „строителен инженер”
 редовна форма със срок на обучение 4 години на български или на английски език;
 задочна форма със срок на обучение 4 години на български език.
3. Специалност „СТРОИТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ”
ОКС „Бакалавър” с професионална квалификация „строителен инженер”
 редовна форма със срок на обучение 4 години на български или на английски език;
 задочна форма със срок на обучение 4 години на български език.
4. Специалност „АРХИТЕКТУРА” – нотифицирана в Европейския съюз
а) ОКС „Магистър” с професионална квалификация „архитект”
 редовна форма със срок на обучение 5 години и 6 месеца на български език.
б) ОКС „Магистър” с професионална квалификация „архитект”
 редовна форма със срок на обучение 2 години и 6 месеца на български език, след
завършена ОКС „Бакалавър” по специалност „Строителство и архитектура на сгради и
съоръжения”.
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в) ОКС „Магистър” в задочна форма на обучение след завършена ОКС „Бакалавър”:
 специалност „Опазване на архитектурното наследство” със срок на обучение 2
години, на български език;
 специалност „Урбанизъм” със срок на обучение 1 година и 6 месеца, на български
език;
 специалност „Дизайн” със срок на обучение 1 година и 6 месеца, на български език.
5. Специалност „СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ”
ОКС „Бакалавър” с професионална квалификация „инженер-архитект”
 редовна форма със срок на обучение 4 години на български език.
(2) Приемането на студенти за обучение в степен „магистър” след „бакалавър” се
извършва по ред и начин, регламентирани в допълнителна наредба.
(3) Приемането на студенти за редовна и задочна форма на обучение се извършва след
класиране според състезателния бал за съответната специалност, както и чрез предварителен
прием по реда описан в раздел V.
(4) Класирането, приемането и записването на кандидат-студентите се извършва по
низходящ ред на състезателния бал поотделно за всяка специалност, степен и форма на
обучение, съобразно посочения в кандидатстудентските документи ред.
(5) Кандидат-студенти за задочно обучение, които притежават дипломи за висше
образование по други специалности, могат да кандидатстват по документи извън определените
бройки по чл. 68 ал. 5 от ЗВО. Същите след записването им могат да преминат в по-горен курс
на обучение в зависимост от признатите изпити от представената академична справка или
диплома.
(6) Студенти от други висши училища, приети при същите кандидатстудентски условия,
могат да се преместват във ВСУ.
(7) Кандидат-студенти – лауреати на национални и международни олимпиади по
математика, завършващи средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата, се
приемат за специалностите, при които не се изисква изпит по рисуване, без конкурсен изпит и
извън утвърдения брой по реда на чл. 68, ал. 5 от ЗВО. За специалностите, при които се изисква
изпит по рисуване същите кандидат-студенти полагат само изпитите по рисуване, а оценката им
по математика, участваща при формиране на състезателния им бал се приема за „Отличен 6”.
(8) Допуска се прехвърляне на определена от Академичния съвет квота студенти след
първата година на обучение от една специалност в друга след изпълнение на условията за
кандидатстване за съответната специалност и бал не по-нисък от минималния бал за
новоприетите студенти. Студентите могат да бъдат записани във втори курс, ако са взели всички
изпити от предходната година и показали успех от годината най-малко много добър (4,50).
(9) Кандидат-студенти, които желаят да се обучават на английски език по специалността
„Строителство на сгради и съоръжения”, „Строително инженерство“ или „Строителен
мениджмънт“ трябва да представят един от следните документи: диплома за завършена
гимназия с преподаване на английски език, паралелка с усилено изучаване на английски език;
диплома за средно образование от английски говоряща страна или документ за владеене на
английски език.
(10) Кандидат-студенти, завършили Професионални гимназии по строителство,
архитектура и геодезия (Строителни техникуми), кандидатствали и некласирани по общия ред за
специалност Строителство на сгради и съоръжения, ще бъдат приети, ако балообразуващата
им оценка е най-малко добър (4,00) при положение, че за съответната специалност има все още
свободни места.
(11) Кандидат-студенти, завършили Професионални гимназии по строителство,
архитектура и геодезия, кандидатствали и некласирани по общия ред за специалност
Архитектура, ще бъдат приети, ако балообразуващата им оценка по математика е най-малко
4.00 и по-ниската оценка от двете части на изпитите по рисуване е най-малко добър (4,00).
(12) Кандидат-студенти, завършили Професионални гимназии по строителство,
архитектура и геодезия, кандидатствали и некласирани по общия ред за специалност
„Строителство и архитектура на сгради и съоръжения“, ще бъдат приети, ако
балообразуващата им оценка от ДЗИ (важи само за кандидатите с диплома за средно
образование след 2008 г.) е най-малко добър (4,00) и по-ниската оценка от двете части на
изпитите по рисуване е най-малко добър (4,00).
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Чл. 4. (1) Броят на приеманите студенти по степени и форми на обучение се определя с
Решение на Министерския съвет. ВСУ си запазва правото за промени в приема в съответствие с
Решението на МС.
(2) Студентите заплащат такси за срока на обучение в размер, определен от Министерския
съвет и Академичния съвет на ВСУ.

РАЗДЕЛ ІІ. УСЛОВИЯ, СРОКОВЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Чл. 5. (1) За обучение могат да кандидатстват и да бъдат приети български граждани и
чужди граждани, които притежават диплома за средно образование, осигуряващо им достъп до
обучение във висшите училища.
(2) Кандидат-студентите, завършили средното си образование в чуждестранни училища,
представят при кандидатстването си във ВСУ „Л. Каравелов” диплома, легализирана от
Министерството на образованието и науката.
Чл. 6. (1) Кандидат-студентите подават лично или чрез друго лице документи по образец в
приемната на ВСУ, намираща се в сградата на Ректората, етаж 3, от 800 до 1200 ч. и от 1230 до
1630 часа всеки делничен ден (без събота и неделя), съгласно Календарния график (Приложение
№ 1).
(2) Кандидатстудентски документи могат да се подават и чрез:
 Бюрата на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация и на Национална
асоциация за прием на студенти в страната, съгласно графика на бюрата (без условния
прием).
 Електронната поща, която може да се намери на сайта на ВСУ (www.vsu.bg), в раздел
„ПРИЕМ 2017”, съгласно Календарния график (Приложение № 1).
(3) Не се приемат кандидатстудентски документи, изпратени по пощата, по куриер и
такива, към които не са приложени всички необходими документи или не са попълнени
правилно, съгласно образците.
(4) ВСУ „Л. Каравелов” не носи отговорност за неблагоприятни последици, настъпили от
неправилно попълване на кандидатстудентските документи.
(5) След обявяване на началните данни всеки кандидат-студент е длъжен да провери
верността им и при допусната грешка да сигнализира в Комисията по приема.
(6) При подаване на кандидатстудентските документи се заплаща административна такса
за участие в конкурса. Внесената такса не се връща.

От административна такса се освобождават кандидат-студенти инвалиди от първа и втора
група инвалидност, военноинвалидите, кръглите сираци до 25-годишна възраст, навършена в
годината на кандидатстването и възпитаници на социални домове.

Чл. 7. (1) За участие в конкурса всеки кандидат-студент подава следните документи:
1.
Заявление до Ректора на ВСУ (по образец), съдържащо декларация за
оригиналността на дипломата и пълното й съответствие с представеното ксерокопие
и декларация, че кандидат-студентът не е (е) завършил друго висше училище или
че в момента не е (е) студент в друго висше училище.
2.
Диплома за завършено средно образование – оригинал и ксерокопие.

При кандидатстване, ако кандидатът желае, оригиналът на дипломата се връща
след сверяване с копието и заверка от длъжностното лице, приемащо
документите. Оригиналът се представя във ВСУ най-късно до 29.09.2017 г.

3.

Състезателен картон.

4.

Инвалидите от първа и втора група инвалидност, военноинвалидите, кръглите
сираци до 25-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването, майките
с три и повече деца и близнаците, които кандидатстват във ВСУ, представят
документ, удостоверяващ тези обстоятелства.

5.
6.

Квитанция за платена административна такса.
Декларация, че кандидат-студентът е запознат с изискванията на чл. 14, ал. 6 и 7 от
Правилника за прием на студенти.

В картона кандидат-студентите попълват желаните специалности, степени и
форми на обучение в низходящ ред.
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(2) Не се разрешава нанасяне на корекции във вече подадените документи, освен
отстраняване на допуснати грешки в личните данни или в адресите на кандидат-студентите.
(3) Кандидатстудентски формуляри се закупуват от ВСУ „Л. Каравелов”, бюрата на
Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация и бюрата на Националната агенция за
прием на студенти. Формулярите за кандидатстване чрез електронна поща се намират в раздел
„ПРИЕМ 2017” на сайта на ВСУ (www.vsu.bg).
(4) Таксите за кандидатстване във ВСУ „Л. Каравелов” са:
 Такса за явяване на първи изпит – 30,00 лв.;
 Такса за явяване на всеки следващ изпит – 20,00 лв.
Всяка част от изпита по рисуване се счита за отделен изпит. Ако кандидат-студент реши да
участва в класиранията само с оценките от ДЗИ (от дипломата за средно образование от и след
2008 г.), дължимата такса е 20,00 лв.
Горепосочените такси ще бъдат потвърдени допълнително в сайта на ВСУ след
утвърждаването им от Министерство на образованието и науката.

РАЗДЕЛ III. КОНКУРСНИ ИЗПИТИ И СЪСТЕЗАТЕЛЕН БАЛ
Чл. 8. (1) Кандидат-студентите, които не ползват предварителния прием, полагат следните
конкурсни изпити:
1.
По математика – с продължителност 3 часа, за всички специалности и степени, ако
кандидатите нямат оценка от ДЗИ или искат да я повишат.
2.
По рисуване – в две части с продължителност по 3 часа, за специалностите:
 „Архитектура” – степен „магистър”;
 „Строителство и архитектура на сгради и съоръжения” – степен „бакалавър”.
(2) Конкурсният изпит по математика е съобразен с програмата по математика в средните
училища.
(3) Конкурсните изпити по рисуване се провеждат с цел да се установят предварителните
художествени пространствено-изобразителни възможности на кандидатите, необходими в
архитектурната професия, и протичат в следния ред:

първа част: рисунка на модел (геометрично тяло или група от тела) при
определени условия, зададени в конкурсната задача;

втора част: да се промени по конкретно условие зададена композиция от форми в
определено пространство и да се нарисува.
ВСУ „Л. Каравелов” си запазва правото да конкретизира изискванията и характера на
задачите при запазване на техните основни цели и обща насоченост.
(4) ВСУ „Л. Каравелов” организира самостоятелно конкурсните изпити.
(5) Конкурсните изпити и приемът ще се проведат във висшето училище на две сесии:
 І сесия – математика –
на 28 март 2017 г. (вторник) от 900 до 1200 часа;
– рисуване 1 част –
на 27 март 2017 г. (понеделник) от 800 до 1100 часа;
– рисуване 2 част –
на 27 март 2017 г. (понеделник) от 1300 до 1600 часа.
 ІІ сесия – математика –
на 7 юли 2017 г. (петък) от 900 до 1200 часа;
– рисуване 1 част –
на 6 юли 2017 г. (четвъртък) от 800 до 1100 часа;
– рисуване 2 част –
на 6 юли 2017 г. (четвъртък) от 1300 до 1600 часа.
Кандидат-студентите трябва да заемат местата си в определените зали най-късно 10
минути преди започване на изпита. Разпределението им по зали се обявява един ден преди
датата на изпита, а квесторите по зали се определят чрез жребий в деня на изпита.
(6) Кандидат-студентите се допускат до конкурсния изпит след представяне на
документ за самоличност.
(7) Вариантите на задачите за конкурсния изпит по математика и задачите по рисуване се
подготвят от комисии, назначени със заповед на Ректора на ВСУ непосредствено преди изпита.
(8) Вариантът на задачите за конкурсния изпит по математика се изтегля в 900 часа от
случайно избран кандидат-студент в една от залите, а задачите по рисуване се обявяват от
комисията по рисуване.
(9) Кандидат-студенти, явили се на изпита след изтеглянето на задачите, не се допускат
до участие в конкурса.
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(10) ВСУ „Л. Каравелов” си запазва правото при наличие на свободни места и на кандидатстуденти след втората сесия да организира допълнително конкурсни изпити по математика и
рисуване, както и прием по документи.
Чл. 9. (1) На конкурсния изпит по математика се допуска използване на: химикалка,
пишеща синьо; черен молив; триъгълник, линия; пергел; гума; четиризначни математически
таблици или справочник по математика, а по рисуване – черен молив, гума, линия от картон и
подложка от картон 35/50 cm.
(2) Не се разрешава ползването на: електронни калкулатори; електронни бележници;
компютри; таблети; смартфони, мобилни телефони и друга техника.
(3) Не се разрешава поставяне на знаци или прегъване на листовете, на които се
изпълнява работата; не се изписват име, адрес, телефон или др. отличителни белези.
(4) През първия час на изпита кандидат-студентите нямат право да напускат залата.
Излизането за кратко време след първия час се разрешава с придружител.
(5) При неволно нарушаване на анонимността, кандидат-студентът е длъжен да заяви това
на квестора. В такъв случай се дава нов изпитен лист.
(6) Всеки кандидат-студент предава лично работата си на квестора в залата, който в
негово присъствие запечатва големия плик с дадения брой листове и малкото пликче с личните
данни на кандидата.
(7) При доказано преписване или опит за преписване, както и при нарушаване
анонимността на конкурса, работата на кандидат-студента се анулира и същият се лишава от понататъшно участие в конкурса.
(8) При съмнение в самоличността на кандидат-студента или при други опити за измама,
приемната комисия има право да потърси съдействие от компетентните органи.
(9) Критериите за оценяване на писмените работи по математика се обявяват в
съответствие с календарния график.
Чл. 10. (1) Конкурсните работи се оценяват от комисии от преподаватели на ВСУ,
назначени със заповед на Ректора на ВСУ.
(2) Оценяването на работите по математика и по рисуване се извършва анонимно и
отделно от двама преподаватели, работещи независимо един от друг. Работите се оценяват по
шестобалната система с точност до 0,20 при изпита по математика и 0,25 при изпита по
рисуване. Всеки преподавател представя отделен протокол с оценки. Ако разликата в оценките
на един кандидат по математика е 0,20 (съответно 0,25 по рисуване), за крайна оценка се
приема по-голямата в полза на кандидата, а при разлика 0,40 (съответно 0,50) – крайната
оценка е средноаритметична между двете оценки. При разлика повече от 0,40 (съответно 0,50),
се провежда трето (арбитражно) оценяване, което е окончателно.
(3) След окончателната проверка на всички работи, същите се дешифрират и резултатите
от всяка сесия се обявяват в сградата на Ректората и на сайта на ВСУ (www.vsu.bg) в
съответствие с календарния график за съответната образователно-квалификационна степен.
(4) Информация може да се получава на следните директни телефони:
- за Строителен факултет - 02 8029 162; 02 8029 161;
- за Архитектурен факултет - 02 8029 157; 02 8029 190,
на обявените електронни пощи и на сайта на ВСУ (www.vsu.bg)
(5) Обявените оценки от конкурсните изпити са окончателни за съответната сесия.
(6) Кандидат-студенти, имащи балообразуваща оценка „Слаб” (2), отпадат от класирането
за съответната специалност.
(7) Работите по рисуване, при които не са спазени точно изискванията на заданието,
получават оценка „Слаб” (2).
(8) При класирането, след всяка сесия, се взема най-високата оценка от участието в някоя
от тях.
Чл. 11. (1) След обявяване на резултатите кандидат-студентите могат лично да видят
конкурсните си работи, за да се отстранят евентуално допуснати технически грешки. Ако считат,
че е допусната такава грешка, подават жалба до Ректора на ВСУ.
(2) Допуснатите технически грешки се отстраняват до първото класиране по реда на §2 и 3
на допълнителните разпоредби на този правилник.
Чл. 12. (1) Състезателният бал за класиране на кандидат-студентите за специалностите
„Строителство на сгради и съоръжения”, „Строително инженерство“ и „Строителен
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мениджмънт“ (строителен инженер) се образува като се избере най-високата оценка от
ДЗИ (важи само за кандидатите с диплома за средно образование след 2008 г.)и оценките от
конкурсния изпит по математика при участие в някоя от сесиите, умножена по 3.
(2) Състезателният бал на кандидат-студентите за специалността: „Архитектура”
(архитект) се образува като сума от:

най-високата оценка от ДЗИ (от дипломата за средно образование от и след 2008 г.)
по математика и оценките от конкурсните изпити по математика при участие в
някоя от сесиите;

по-високата оценка по рисуване 1 част, получена от сесиите, в които кандидатстудентът е участвал;

по-високата оценка по рисуване 2 част, получена от сесиите, в които кандидатстудентът е участвал.
(3) Състезателният бал на кандидат-студентите за специалността „Строителство и
архитектура на сгради и съоръжения” (инженер-архитект), се образува като сума от:

най-високата оценка от ДЗИ (от дипломата за средно образование от и след 2008 г.)
и оценките от конкурсния изпит по математика при участие в някоя от сесиите;

по-високата оценка по рисуване 1 част, получена от сесиите, в които кандидатстудентът е участвал;

по-високата оценка по рисуване 2 част, получена от сесиите, в които кандидатстудентът е участвал.

РАЗДЕЛ IV. КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ
Чл. 13. (1) Класирането след всяка сесия се извършва с компютърна програма по
низходящ ред на състезателния бал поотделно за всяка специалност, степен и форма на
обучение, съобразно посочения ред при попълване на кандидатстудентските документи.
(2) При класиране на двама или повече кандидат-студенти с равен бал на последно място
за дадената специалност, степен или форма на обучение, същите се приемат за студенти
независимо от превишаването на определения брой места.
(3) Резултатите от всяко класиране се обявяват в сградата на Ректората и на сайта на ВСУ
(www.vsu.bg).
Чл. 14. (1) Класирането за всяка специалност, степен и форма на обучение се
осъществява на сесии, във всяка от които се обявява поредното класиране и периодът за
записване на приетите кандидат-студенти.
(2) Кандидат-студентите са длъжни да се информират сами за отделните класирания и
срокове за записване. Писмени съобщения не се изпращат.
(3) След всяка приемна сесия кандидат-студентите се състезават за останалите
непопълнени места.
(4) Класирани кандидат-студенти, но незаписали се в определените по календарния
график срокове, запазват правото си да бъдат записани след второто класиране на
съответната сесия, ако има свободни места.
(5) Класирани кандидат-студенти в отделните етапи по желание различно от първо, могат
да се запишат, без да губят право на участието в следваща сесия, но само ако са подали
отново документи за нея.
(6) За участие в следваща приемна сесия е необходимо подаване на документи от
страна на кандидат-студентите в съответствие с Календарния график (Приложение № 1).
(7) За участие във второ класиране на съответната сесия е необходимо подаване на
декларации от страна на кандидат-студентите, за потвърждаване на желанието си, за
участие в класирането в съответствие с Календарния график (Приложение № 1).
Декларациите се подават писмено във ВСУ или чрез обявената електронна поща, обявена
на сайта на ВСУ (www.vsu.bg).
(8) Кандидат-студенти, класирали се и записани след първата сесия, задължително
представят диплома за средно образование - оригинал във ВСУ „Л. Каравелов” най-късно до
29.09.2017 г.
Чл. 15. (1) Календарният график за приемане на студенти във ВСУ за обучение в
образователно-квалификационна степен „бакалавър” и „магистър” е даден в Приложение 1.
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Чл. 16. (1) Записването на приетите студенти се извършва в Ректората на ВСУ „Л.
Каравелов” – етаж 3.
(2) Приетите за студенти при записването е необходимо да представят следните
документи:
1. Документ за самоличност;
2. Комплект документи за записване на новоприети студенти (закупува се във ВСУ);
3. Диплома за средно образование – оригинал, която след записването остава във ВСУ
(Кандидат-студенти, класирали се и записани след първата сесия, задължително
представят дипломата си до 29.09.2017 г.);
4. Декларация по образец;
5. Лични снимки, формат 3,5/4,5 cm – 5 (пет) броя;
6. Квитанция за платена такса за обучение за първи семестър.*
7. Заявление за ползване на общежитие (по желание на студента).

РАЗДЕЛ V. ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ,
ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА СТУДЕНТИ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
Чл. 17. ВСУ „Л. Каравелов” провежда предварителен прием, който представлява
предварително записване при определени условия и се превръща в окончателен след
представяне на диплома с оценка от ДЗИ (важи само за кандидатите с диплома за средно
образование след 2008 г.) и заплащане на първа семестриална такса.
(1) Предварително ще бъдат записани в една от специалностите „Строителство на сгради и
съоръжения”, „Строително инженерство“ или „Строителен мениджмънт“ – редовно обучение до
100 кандидати, които:
 имат последна годишна оценка по математика не по-ниска от добър (4,00);
 или са финалисти от професионалните гимназии по строителство, участвали във
финалното състезание „Аз мога да строя”.
(2) Предварително ще бъдат записани в специалността „Строителство и архитектура на
сгради и съоръжения” – редовно обучение всички кандидати, които:
 са спечелили призово (I, II или III) място в състезанието „Аз мога да строя” (тези
оценки им се признават за оценки по рисуване само за тази специалност).
(3) Информация относно указанията за попълване на документите и процедурата по
предварителния прием може да се намери в раздел „ПРИЕМ 2017” на сайта на ВСУ (www.vsu.bg).
Чл. 18. ВСУ „Л. Каравелов” въвежда финансово стимулиране на студенти редовно
обучение.
(1) От финансовото стимулиране, в размер на еднократна стипендия равна на една
семестриална такса могат да се възползват:
а) Първокурсници, влезли с успех над отличен (5,50), изчислен като средноаритметична
стойност от балообразуващите оценки, които за различните специалности са както следва:
 за специалност „Строителство на сгради и съоръжения”, „Строително инженерство и
„Строителен Мениджмънт“ оценката от матурата или изпита по математика.
 за специалност „Строителство и архитектура на сгради и съоръжения” оценката от
матурата или изпита по математика и оценките от изпитите по рисуване.
 за специалност „Архитектура” оценката от матурата или изпита по математика и
оценките от изпитите по рисуване.
б) Първокурсници, финалисти в състезанието „Аз мога да строя”.
в) Студенти с отличен успех
 стимулирането е за първите трима студенти от всяка специалност, взели всичките си
изпити на редовните сесии и показали успех не по-нисък от отличен (5,50).

*

Първият семестър за студентите първи курс започва от деня, в който са обявени за приети. При отказване на вече
записал се студент или не представил диплома - оригинал, внесената такса не се възстановява.
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РАЗДЕЛ VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ ВЪВ ВСУ НА ГРАЖДАНИ НА ДЪРЖАВИ ИЗВЪН
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
Чл. 19. (1) Приемането на чуждестранни студенти във ВСУ „Л. Каравелов” за всяка
образователно-квалификационна степен (ОКС) - „бакалавър” и „магистър”, се извършва
съгласно Закона за висшето образование (ЗВО) и Наредбата за държавните изисквания за
приемане на студенти във висшите училища на Република България (Раздели IV и V, чл. чл. 11-20).
(2) Обучението на чуждестранните студенти се осъществява на основата на договор за
обучение между студента и ВСУ „Л. Каравелов”.
Чл. 20. (1) Във ВСУ „Л. Каравелов” се приемат чуждестранни студенти в следните
специалности, образователно-квалификационни степени и форми на обучение:
1. Специалност „СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ”
а) ОКС „Бакалавър” с професионална квалификация „строителен инженер”
 редовна форма със срок на обучение 4 години на български или на английски език след
завършена подготвителна година;
б) ОКС „Магистър” с професионална квалификация „строителен инженер”
 редовна форма със срок на обучение 5 години на български или на английски език след
завършена подготвителна година;
в) ОКС „Магистър” след завършена ОКС „Бакалавър”:
 специализация „Строителни конструкции” със срок на обучение 1 година и 6 месеца
на български или на английски език.
2. Специалност „СТРОИТЕЛНО ИНЖЕНЕРСТВО”
ОКС „Бакалавър” с професионална квалификация „строителен инженер”
 редовна форма със срок на обучение 4 години на български или на английски език след
завършена подготвителна година;
3. Специалност „СТРОИТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ”
ОКС „Бакалавър” с професионална квалификация „строителен инженер”
 редовна форма със срок на обучение 4 години на български или на английски език след
завършена подготвителна година;
4. Специалност „АРХИТЕКТУРА” – нотифицирана в Европейския съюз
а) ОКС „Магистър” с професионална квалификация „архитект”
 редовна форма със срок на обучение 5 години и 6 месеца на български език след
завършена подготвителна година.
5. Специалност „СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ”
ОКС „Бакалавър” с професионална квалификация „инженер-архитект”
 редовна форма със срок на обучение 4 години на български език след завършена
подготвителна година.
Чл. 21. Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават във ВСУ „Л.
Каравелов” при условията на чл. 95, ал. 8 и 10 от ЗВО.
Чл. 22. (1) Минималният среден успех по математика или физика от документа за
завършено средно образование не може да бъде по-нисък от 62 на сто от максималната
стойност по системата за оценяване в страната, в която е придобито средното образование.
(2) Кандидат-студентите за специалностите „АРХИТЕКТУРА” и „СТРОИТЕЛСТВО И
АРХИТЕКТУРА НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ” трябва да имат оценка по рисуване в
притежавания от тях документ за завършено средно образование.
Чл. 23. (1) Чуждестранните граждани, които кандидатстват за студенти при условията на
чл. 95, ал. 8 и 10 от Закона за висшето образование, за подготвителната година подават
лично или чрез друго лице документите си в Ректората на ВСУ „Л. Каравелов”, в срок до 2
октомври в годината на кандидатстването.
(2) При кандидатстване се подават следните документи*:
1. Формуляр за кандидатстване (по образец).
2. Копие от документа за завършено средно образование и от приложението с оценките.
*

Документите по чл. 23, ал. 2 трябва да бъдат представени в един оригинален комплект и две негови копия.
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3. Документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата
да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито
средното образование.
4. Документ за владеене на език:
За кандидатите, които ще се обучават на български език и няма да преминават езикова и
специализирана подготовка - документ за владеене на български език, издаден от висше
училище в Република България.
За кандидатите, които ще се обучават на английски език и няма да преминават езикова и
специализирана подготовка - признат документ или сертификат (FCE, САЕ, TOEFL и др.) или
диплома за завършена гимназия с пълно или засилено преподаване на английски език .
5. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на
кандидатстването и заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства.
6. Копие от документите за гражданство - за кандидатите с двойно гражданство, едното от
които е българско.
7. Копие от страницата на документа за самоличност, на която са изписани името на
кандидата на латиница, датата и мястото на раждане.
8. Документ за платен депозит към ВСУ „Л. Каравелов” в размер на 50 лв. (при записване

се приспада от таксата).

(3) Документите по ал. 2, т. 2, 3 и 5 трябва да бъдат легализирани, преведени на
български език и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Р
България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива - по общия ред за
легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.
Чл. 24. (1) ВСУ „Л. Каравелов” изпраща в Министерството на образованието и науката
документите на одобрените от него лица, кандидатстващи при условията на чл. 95, ал. 8 от ЗВО,
с оглед изпълнение на процедурата по издаване на визи за дългосрочно пребиваване - виза вид
"D", съгласно Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим
(Приета с ПМС № 82 от 22.04.2008 г.).
(2) Лицата, кандидатстващи при условията на чл. 95, ал. 8 от ЗВО, заплащат таксите за
обучение, след като са получили виза вид "D" и са пристигнали в Р България.
Чл. 25. (1) Чуждестранните граждани, които не владеят български език, през първата
година се обучават в подготвителен курс за езикова и специализирана подготовка на
български език, ако ще се обучават на него по някоя от специалностите.
(2) Чуждестранните граждани, които не притежават документ за владеене на език
съгласно изискванията на чл. 23, ал. 2, т. 4, през първата година се обучават в подготвителен
курс за езикова и специализирана подготовка на английски език (за кандидатите, които ще
се обучават в специалности на английски език).
(3) Одобрените кандидати за специалностите „Архитектура” и „Строителство и
архитектура на сгради и съоръжения”, през първата година преминават и обучение по
рисуване в рамките на специализираната им подготовка.
(4) Кандидатите за специалностите по ал. 3 могат да положат изпит по рисуване и във
ВСУ „Л. Каравелов”.
Чл. 26. (1) Кандидатите, получили оценка от изпита по рисуване в края на
специализираната подготовка не по-ниска от мн. добър (4,50), се допускат за обучение в
специалност „Архитектура”. Класирането се извършва по низходящ ред на оценките от изпита
по рисуване до запълването на определения брой места за специалността.
(2) Кандидатите, получили оценка от изпита по рисуване в края на специализираната
подготовка не по-ниска от добър (3,50), се допускат за обучение в специалност „Строителство
и архитектура на сгради и съоръжения” (инженер-архитект). Класирането се извършва
по низходящ ред на оценките от изпита по рисуване до запълването на определения брой места
за специалността.
(3) Кандидатите, получили оценка от изпита по рисуване в края на специализираната
подготовка, по-ниска от добър (3,50), се насочват към специалностите „Строителство на
сгради и съоръжения”, „Строително инженерство” и „Строителен мениджмънт”
(строителен инженер) на български език.
Чл. 27. (1) ВСУ „Л. Каравелов” записва одобрените кандидати за студенти, след
като му бъдат представени - по служебен път от институцията, провела езиковата и
15

специализирана подготовка, лично или чрез друго лице - свидетелствата за успешно
завършена езикова и специализирана подготовка в срок до 29 септември 2017 г.
(2) Записването на чуждестранните граждани, приети за студенти във ВСУ „Л. Каравелов”, се
извършва поотделно за всяка специалност.
(3) Кандидат-студентите са длъжни да се информират сами за отделните етапи и срокове
на класирането, приемането и записването. Индивидуални писмени съобщения не се изпращат.
(4) При записването се подават следните документи:
1. Свидетелство за завършена езикова и специализирана подготовка - оригинал;
2. Комплект документи за записване на новоприети студенти (закупува се във ВСУ);
3. Документ за самоличност;
4. Документ за завършено средно образование - оригинално заверено копие, което след
записване остава във ВСУ.

Оригиналният комплект документи, описан в чл. 23, ал. 2., се предава по служебен път
от лице, приело тези документи по време на кандидатстването, на съответния
организатор обучение във ВСУ.

5. Декларация по образец;
6. Лични снимки, формат 3,5/4,5 cm – 5 (пет) броя;
7. Квитанция за платена такса за обучение за първи семестър.*
8. Заявление за ползване на общежитие (по желание на студента).
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За организиране на кандидатстудентската кампания, подготовка и приемане на
документите, обработване на информацията, съставяне на конкурсните задачи, проверка на
писмените работи, класиране и записване на приетите студенти се назначават комисии със
заповед на Ректора на ВСУ „Л. Каравелов”.
§ 2. Заявления и жалби по всички кандидатстудентски въпроси се отправят писмено до
Ректора. Отговорите по тях се дават писмено и са окончателни.
§ 3. Със заповед на Ректора се коригират последствията от допуснати технически грешки,
ако по такава причина е ощетен кандидат-студент.
§ 4. Кандидат-студенти, послужили си с измама, се отстраняват от участие в конкурса.
§ 5. Писмените работи на кандидат-студентите и протоколите с техните оценки се
съхраняват една година след провеждане на конкурсния изпит.
§ 6. В рамките на утвърдения брой във ВСУ се приемат успешно участвалите в конкурсния
изпит инвалиди от първа и втора група, военноинвалиди, кръгли сираци до 25-годишна възраст,
майки с три и повече деца и близнаци, които кандидатстват едновременно във ВСУ и единият от
тях е приет.
§ 7. За проявена недобросъвестност при приемането на студенти във ВСУ виновните лица
се наказват съгласно действащото законодателство.
§ 8. ВСУ си запазва правото при необходимост да направи промяна в графика за
класиране, както и промяна в номерата на залите за подаване на документи и записване.
Настоящият правилник е приет от Академичния съвет на ВСУ „Любен Каравелов” с
Протокол № 1/08.02.2017 година.

ПРОФ. Д-Р АРХ. БОРИСЛАВ БОРИСОВ

Ректор на ВСУ „Л. Каравелов”

*

Първият семестър за студентите първи курс започва от деня, в който са обявени за приети. При отказване на вече
записал се студент или не представил диплома - оригинал, внесената такса не се възстановява.
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Приложение №1

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК
ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ ВЪВ ВСУ „Л. КАРАВЕЛОВ” ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 Г.
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ
„БАКАЛАВЪР” и „МАГИСТЪР”
№
I.

Видове дейности

Срокове

Приемане на документи за предварителен прием
във ВСУ „Л. Каравелов” или по електронната поща

(без съботи, недели, празници)
06.02.17 – 16.06.2017

1.

Обявяване на началните данни за участниците

20.06.2017

2.

Обявяване на класирането

21.06.2017

3.

Записване на приетите студенти

най-късно до 07.07.2017 г.

(след представяне на диплома)
II.

Приемане на документи за I сесия

(без съботи, недели, празници)

– във ВСУ „Л. Каравелов” или по електронната поща
– в бюрата на ЦКПИ и НАПС

06.03.17 – 17.03.2017
до 17.03.2017

1.

Обявяване на началните данни за участниците и
разпределение по зали за изпитите по математика и
рисуване

23.03.2017

2.

ПРОВЕЖДАНЕ ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА

3.

Обявяване критериите за оценка на писмените работи по
математика

4.

Обявяване на резултатите от изпита по математика

5.

Показване на писмените работи по математика

6.

Обявяване на началните данни за участниците в изпитите
по рисуване и разпределение по зали

7.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ПО РИСУВАНЕ – ПЪРВА ЧАСТ

от 800 до 1100 ч. на 27.03.2017

8.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ПО РИСУВАНЕ – ВТОРА ЧАСТ

от 1300 до 1600 ч. на 27.03.2017

9.

Обявяване на резултатите от конкурсните изпити по
рисуване

10.

Показване на писмените работи по рисуване

11.

Обявяване на първо класиране

от 900 до 1200 ч. на 28.03.2017
в 1300 ч. на 28.03.2017
30.03.2017
от 800 до 1200 ч.
на 31.03.2017
05.04.2016

30.03.2017
от 1300 до 1600 ч. на 31.03.2017
03.04.2017
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12.

Записване на приетите студенти от първо класиране

04.04.2017 – 05.04.2017

13.

Подаване на декларации за участие във второ класиране

до 1200 ч. на 07.04.2017

14.

Обявяване на второ класиране

15.

Записване на приетите студенти от второ класиране

10.04.2017

III. Приемане на документи за II сесия

11.04.2017 – 12.04.2017
(без съботи, недели, празници)

– във ВСУ „Л. Каравелов” или по електронната поща

19.06.17 – 29.06.2017

– в бюрата на ЦКПИ и НАПС

до 03.07.2017

1.

Обявяване на началните данни за участниците и
разпределение по зали за изпитите по математика и
рисуване

2.

ПРОВЕЖДАНЕ ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА

3.

Обявяване критериите за оценка на писмените работи по
математика

4.

Обявяване резултатите от изпита по математика

05.07.2017

от 900 до 1200 ч. на 07.07.2017
в 1300 ч. на 07.07.2017
10.07.2017
от 8

00

до 1200 ч. на 11.07.2017

5.

Показване на писмените работи по математика

6.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ПО РИСУВАНЕ – ПЪРВА ЧАСТ

от 800 до 1100 ч. на 06.07.2017

7.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ПО РИСУВАНЕ – ВТОРА ЧАСТ

от 1300 до 1600 ч. на 06.07.2017

8.

Обявяване резултатите от изпитите по рисуване

9.

Показване на писмените работи по рисуване

10.

Обявяване на първо класиране

11.

Записване на приетите студенти от първо класиране

13.07.2017 – 14.07.2017

12.

Подаване на декларации за участие във второ класиране

до 1200 ч. на 18.07.2017

13.

Обявяване на второ класиране

14.

Записване на приетите студенти от второ класиране

IV.

Откриване на учебната година – (Ректорат, „Киносалон“)

10.07.2017
от 1300 до 1500 ч. на 11.07.2017
12.07.2017

19.07.2017
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20.07.2017 – 21.07.2017
от 900 ч. на 19.09.2017 г.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА ИЗПИТА ПО МАТЕМАТИКА?
Конкурсният изпит по математика се състои в решаване на задачи, при които се
използват знания от задължителната учебна програма в средното училище. Изпитът е
анонимен, писмен, с продължителност 3 часа.
Решението на всяка задача трябва да съдържа обяснения за използваните означения,
теоремите, аксиомите или определенията, въз основа на които са извършени съответните
доказателства, пресмятания и построения.
Чертежите трябва да са прегледни и съобразени със съдържанието на задачата. При
по-сложни чертежи да се дават допълнителни пояснения и обосновки.
Решението на всяка конкурсна задача се състои от относително обособени етапи.
Всеки етап се оценява поотделно.
По време на изпита кандидат-студентите могат да ползват справочните пособия,
посочени в член 9, ал. 1 на настоящия правилник. Препоръчваме Д. Серафимов, Н.
Николов, Г. Коларов „Четиризначни математически таблици и формули“, изд. „Регалия 6”
(ISBN: 9548147122) и М. Маринов, Т. Витанов, Ч. Лозанов, С. Цветков „Математика.
Справочник
за
зрелостници
и
кандидат-студенти“,
изд.
„Анубис”
(ISBN:
9789544269760). ВСУ „Л. Каравелов” не носи отговорност за допуснати грешки в
справочните пособия.
При провеждане на изпита се допуска използването на: химикалки, пишещи синьо;
черен молив; гума; пергел; линия и триъгълник. Не се разрешава използването на:
калкулатори; електронни бележници; компютри; мобилни телефони и друга техника.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА ИЗПИТИТЕ ПО РИСУВАНЕ?
Конкурсните изпити по рисуване се провеждат с цел да се установят предварителните
художествени пространствено-изобразителни възможности на кандидатите, необходими в
архитектурната професия, и протичат в следния ред:
 първа част: рисунка на модел (геометрично тяло или група от тела) при определени
условия, зададени от конкурсната задача. Изпитът е анонимен, с продължителност 3
часа.
 втора част: да се промени по конкретно условие зададена композиция от форми в
определено пространство и да се нарисува. Изпитът е анонимен, с продължителност 3
часа.
ВСУ „Л. Каравелов” си запазва правото да конкретизира изискванията и характера на
задачите при запазване на техните основни цели и обща насоченост.
При провеждане на изпитите се допуска използването на: черен молив, гума, линия от
картон и подложка от картон 35/50 cm.

Актуална информация за курсовете и всичко интересуващо Ви относно
приемната кампания може да бъде намерена на сайта на ВСУ.
www.vsu.bg
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БЮРА
НА ЦЕНТЪРА ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ПОДГОТОВКА И ИНФОРМАЦИЯ (ЦКПИ)
ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ
www. ckpi-bg.com, имейл: info@ckpi-bg.com, телефон: 0879 120 470

Благоевград, ул. "Ив. Михайлов" 66, ЮЗУ, I Учебен корпус, зала 206, тел. 0887 / 886 012
Бургас, бул. “Гладстон” 47, / Младежки културен център /, тел. 0888 / 305 539; 0889 / 184 679 и 0885 / 754 436
Варна, ул. Христо Ботев 3 А, /ЦИО „Вектор”/ , тел. 052 / 602 183 и тел. 052 / 612 266
Велико Търново, ул. ”Христо Ботев” 19,, вход север, ет.2, зала 201, тел. 062 / 63 36 52 и 0882 / 476 287
ул. „Хр. Ботев”
№ 19, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, Учебен корпус 5, тел. 062 / 63 36 52 и 0882 / 476 287
Видин, ул.“Екзарх Йосиф І” № 17, ОУ ”Климент Охридски” № 8, тел. 0887 / 327 768
Враца, ВТУ – филиал Враца, Ученически комплекс, Корпус 1, тел. 092 / 641 086 и 0886 / 981 155 ул. „Антим І” № 12,
СОУ „Козма Тричков”, тел. 092 / 663 164 и 0886 / 981 155
Габрово, Площад 1-ви май № 1 В, ет.2., тел. 0878 / 26 42 02 ул. „Хаджи Димитър” 4, Технически университет –
Ректорат, тел. 0878 / 26 42 02
Добрич, ул. България 1, офис 901, /Централна кооперативна банка/, тел. 058 / 580 623 и 0876 / 650 417
Казанлък, Хуманитарна гимназия "Св. Св. Кирил и Методий", тел. 0431 / 62 567 ; 0878 / 799 297 и 0898 / 309 636
Кърджали, СОУ "Отец Паисий", тел: 0886 / 676 146
Кюстендил, ,ул. „Осми март” № 8, тел. 0876 / 796 522
Ловеч, ул.”Съйко Съев “ 31 / Технически колеж /, тел. 0886 / 430 997
Монтана, ул.”Трети март” 98, ет.1., / Младежки дом / , тел. 0899 / 540 931 и 0879 117 028
Пазарджик, ул. "Ген. Гурко” 2, ет. 2., офис, /сградата на Хебърстрой/, тел. 0898 / 831 917
Перник, площад Кракра, Общински младежки дом, тел. 0887 / 060 375
Петрич, ул. „Отец Паисий” № 3, ПГИТ „Проф. д-р Ас. Златаров”, тел. 0887 / 886 012
Плевен, бул. „Русе” № 10 А, /Сградата на асансьорни сервизи/, тел. 0898 / 684 844 и тел. 0889 / 223 961
Пловдив, ул. „Цанко Дюстабанов” № 25, /сграда на Техн. университет – филиал Пловдив, тел. 0888 / 645 158 и
032 / 659 502
Разград, ул. „Н. Вапцаров” 10, зала 118, (Общежитие за средношколци), тел. 0878 / 942 491
Русе, ул. Николаевска” 66, ет.1., /Стоматологията/, тел. 0885 / 739 527
Свищов, ул. „П. Ангелов” 17, СОУ „Д. Благоев”, тел. 0882 / 342 024 и 0882 / 509 582

Силистра, бул. "Македония” 121, / ПГСУАУ “Атанас Буров” /, тел. 086 / 823 025 и 0889 / 909 141
Сливен, ул.” Граф Игнатиев” 1, (Генералска къща), тел. 0889 / 533 131
Смолян, бул. "България" 58, етаж 2, /Бивш профсъюзен дом/, тел. 0301 / 63 763
София, бул. „България” 43, район Триадица, 126 Основно училище „П.Ю.Тодоров”, тел. 0899 / 808 816 и
02 / 850 51 52
Стара Загора, ул. "Армейска" 9, / сграда на Института за квалификация на учители /, тел. 042 / 257 103 и 042 /
646 107
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Търговище, ул. „Славейков” № 4, ет. 2., офис 210, /Дом на техниката/, тел. 0887 / 113 701
Хасково, Народно читалище "Заря", ет.1., /Централен вход/ , тел. 038 / 665 413 и 0887 / 035 598
Шумен, ул. "Съединение” 105, / Младежки дом /, тел. 0887 / 225 112 и 054 / 800 505
Ямбол, ж.к Диана, Студентски общежития, блок 14, тел. 0886 / 853 731 и 0888 / 973 979
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ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ ЧРЕЗ НАПС ПРЕЗ 2017 г.
Новини и актуални координати на www.naps.bg
БЛАГОЕВГРАД
За града документи се подават чрез регистрация в сайта на НАПС, а за областта - в бюрата в Сандански и
Гоце Делчев
БУРГАС
1. ул. "Константин Фотинов" 44а
или ул. "Богориди" 58, ет. 2
"Глобус Център" ООД
тел. 056/82 00 75 GSM: 0888 860 840

2.

ул. "Св.св. Кирил и Методий" 15, ет 2
Алфа Център ЕООД
тел. 056/ 823 201 GSM: 087/ 881 32 01

ВАРНА
ул.”Драгоман” № 5, ет. 2
”Зенит” ООД
тел. 052/612-723; 602-490
GSM: 0886/744-888, 0878/602-490
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ул. Цар Калоян 13
тел. 062/ 623 632
GSM: 089 7948619
ВИДИН
ПГ "Проф. Д-р Ас. Златаров" за предварителни изпити или туристически информационен център
(пред драматичния театър) на р. Дунав за редовни
GSM: 0899169471
ВРАЦА
ул. "Ген. Леонов" 27
/до кооперативен пазар/
GSM: 0885/ 251 404, 0878/ 633 083
ГАБРОВО
За града и областта документи се подават само чрез регистрация в сайта на НАПС
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
ул. Христо Ботев 7, Туристическа агенция "Перла Турс"
Тел.: 0751/ 62154
GSM: 0889 / 898975, 0898/ 553573, 0878 / 986385
ДОБРИЧ
За града и областта документи се подават само чрез регистрация в сайта на НАПС
КЪРДЖАЛИ
ул. Омуртаг 3 (зад НАП Кърджали
и банка Алианц)
GSM: 0885/ 040 173
КЮСТЕНДИЛ
ул. "Отец Паисий" 11
Читалище "Братство" (бивш Мл. дом)
тел.: 078/ 526 395
ЛОВЕЧ
ул. “Търговска” 80, ОУ „Христо Никифоров”
GSM: 0899/ 304 488;
0898/ 710 917; 0885/ 494 337
МОНТАНА
ул. “Трети март” 84 (над ОББ)
Дружество “Знание”
тел: 096/ 305 573 GSM: 0887/ 703 892
ПАЗАРДЖИК
ул. "Иван Вазов" 16, административната сграда
срещу бизнес център "Петраков", етаж ІV
GSM: 089/ 681 77 32; 089/ 564 45 06
ПЕРНИК
За града и областта документи се подават само чрез регистрация в сайта на НАПС
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ПЛЕВЕН
пл. "Възраждане" 7 (фонтаните),
Читалище "Съгласие",
тел. 0887 383643, 0878 708121
ПЛОВДИВ
ул. „Цар Асен” 24 (до входа на ПУ)
Тел.: 032/ 624 266
GSM: 0888/ 239 120
РАЗГРАД
бул. България 17, вх. А ап. 2,
тел 084 585172
GSM: 087 8746794
РУСЕ
кв. "Родина", ул. "Чипровци" № 3,
търговски комплекс "Родина", офис "ДЕМИ"
GSM: 0885/572423
САНДАНСКИ
бул. "Свобода" 13,
GSM: 0886/ 342 855
СИЛИСТРА
За града и областта документи се подават само чрез регистрация в сайта на НАПС
СЛИВЕН
ул. П. Славейков №7, копирен център Макома
Тел. 0878/ 348 115 GSM: 044/ 625 588
СМОЛЯН
За града и областта документи се подават само чрез регистрация в сайта на НАПС
СОФИЯ
ул. Парчевич №7 (до бул. Хр. Ботев)
Бюро за Младежки туризъм "Орбита"
тел: 0876 / 602 227
СТАРА ЗАГОРА
За града и областта документи се подават само чрез регистрация в сайта на НАПС
ТЪРГОВИЩЕ
За града и областта документи се подават само чрез регистрация в сайта на НАПС
ХАСКОВО
бул. Съединение 18, ет. 1 Колеж "Икон интелект"
тел. 038/ 664 833, GSM: 0879/ 836 925
ШУМЕН
бул. “Плиска” № 36, ет. 3 - Център „Зенит”
Тел: 054/ 831-200, GSM:
ЯМБОЛ
ул. Искър 1А, офис 8 /срещу старата автогара/ - ЦОПСИ
Тел 046/ 665822
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