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Общи положения
Чл. 1. (1) Приемането на студентите в НСА „Васил Левски“ се извършва по професионални направления и специалности, в редовна или задочна
форма на обучение (доп. с Решение на АС от 2019 г.).
(2) Кандидатстването се провежда по избор на кандидат-студента чрез:
а) полагане на конкурсни състезателни изпити;
б) признаване на оценки от държавни зрелостни изпити (ДЗИ), положени след 2008 г.;
в) за завършили спортни училища от 2015 г. – признаване на оценката
от положен държавен зрелостен изпит;
г) за завършили спортни училища от 2008 г. – признаване на оценките от
спортна подготовка и теория и методика на спортната тренировка (ТМСТ),
вписани в задължителната подготовка на дипломата за средно образование;
д) признаване на отлична оценка за практическите изпити на държавните
медалисти (нова, доп. с Решение на АС по Протокол № 21/08.02.2018 г.).
(3) Състезателният бал на кандидат-студента се образува по различен
начин за отделните специалности (виж Приложение 1).
Чл. 2. (1) Местата за прием на студентите по професионални направления се утвърждават от Министерски съвет на Република България.
(2) По време на обучението си студентите заплащат семестриална такса, чийто размер се определя с постановление на Министерски съвет.
(3) По време на обучението си студентите преминават задължително учебни курсове по: водни спортове, туризъм, алпинизъм, ориентиране
и снежни спортове. Те са с различна продължителност и се провеждат в
учебните бази на НСА. Всички курсове се заплащат от студентите.
Чл. 3. Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред на общия състезателен бал за предварително обявените места по съответните специалности, форми на обучение и категории – мъже и жени.
Чл. 3а. (1) Завършилите спортни училища от 2008 могат да кандидатстват в професионално направление „Спорт“ (вид спорт) в редовна форма
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на обучение за до 25% от местата, определени за държавен прием. Те се
класират по низходящ състезателен бал отделно от кандидатите на общо
основание, без да се делят на категории – мъже и жени (доп. с Решение на
АС от 2019 г.)
(2) Завършилите с професия „помощник-треньор по вид спорт“ кандидатстват за същия вид спорт, ако има обявен прием.
(3) (Изм. – АС, 2016) Завършилите с професия „помощник-инструктор по фитнес“ кандидатстват за спортна специалност фитнес.
(4) Завършилите с професия „организатор на спортни прояви и първенства“ кандидатстват за специалност спортен мениджмънт.
(5) При попълване на квотата от 25% останалите кандидати участват в
класирането на общо основание.
(6) Незаетите места от квотата по ал. 1 се попълват от кандидатстващите на общо основание.
(7) Държавните медалисти не участват в класирането за 25% от местата. Те се класират на общо основание (нова, доп. с Решение на АС по
Протокол № 21/08.02.2018 г.).
Условия за кандидатстване
Чл. 4. (1) За места, субсидирани от държавата (държавна поръчка),
в НСА „Васил Левски” могат да кандидатстват лица, които отговарят на
следните условия:
1. Да имат завършено средно образование с диплома, даваща им право
да продължат обучението си във висши училища.
(2) За редовна форма на обучение могат да кандидатстват:
1. Български граждани.
2. Лица с двойно гражданство – едното българско.
3. Чужденци, граждани на държави – членки на ЕС и ЕИП.
4. Чужденци, които имат статут на бежанци.
5. Чужденци с документ за постоянно пребиваване.
(3) За задочна форма на обучение могат да кандидатстват всички по
член 4, навършващи 23 години в годината на кандидатстване.
(4) За платено обучение могат да кандидатстват всички лица по чл.
4 при образуван минимален бал (изм. с Решение на АС по Протокол №
21/08.02.2018 г.).
Чл. 5. Чуждестранни граждани и лица без гражданство, които са от
българска народност и пребивават постоянно или обичайно на територия2

та на друга държава, и граждани на Република Македония могат да кандидатстват по условията и реда, установени в ПМС № 103/31.05.1993 г.
и ПМС № 228/20.05.1997 г. след подаване на документи в МОН (изм. с
Решение на АС по Протокол № 21/08.02.2018 г.).
Чл. 5а. Кандидатстващите чуждестранни граждани от страни извън
ЕС и ЕИП представят в НСА необходимите преведени и легализирани документи в срок до 30 август на съответната година. НСА изпраща документите на одобрените кандидати в МОН с оглед изпълнение на процедурата
по издаване на виза – тип „D“ (нов, с Решение на АС от 2019 г.)
Чл. 6. (1) За възстановяване на студентски права кандидатът задължително трябва да има заверен I курс (1 и 2 семестър).
(2) Желаещите да възстановят студентските си права, отстранени преди повече от 5 години, се явяват на конкурсни изпити на общо основание
само по специалността, в която са се обучавали.
(3) Отстранените в последните 5 учебни години подават заявление за
възстановяване на студентски права до ректора на НСА.
Чл. 7. Не се допускат да кандидатстват лица:
(1) Изтърпяващи наказание лишаване от свобода:
(2) Лица със заболявания, които са противопоказани за упражняване
на активна спортна дейност:
а) лица със заболявания, които застрашават здравето и живота на лицето или на други лица;
б) лица с хронични заболявания или увреждания, които възпрепятстват покриването на образователните изисквания по време на обучението
в НСА „Васил Левски“.
(3) При наличие на заболяване или увреждане задължително се предоставя заключение от лекар, специалист в съответната област, че липсват
противопоказания за упражняване на активна спортна дейност и няма риск
за здравето и живота на кандидатстващия или други лица:
а) на основание заключението на лекаря специалист Медицинската
служба на НСА „Васил Левски“ изготвя мотивирано становище за всеки
отделен случай;
б) при записване за студенти тези лица попълват специализирана лична декларация по образец.
(4) Здравословното състояние на лицата, които кандидатстват в НСА
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„Васил Левски“, се удостоверява с представяне на:
а) медицинска бележка (удостоверение) от личния лекар при клинично
здрави лица;
б) лична декларация относно здравословното им състояние (по образец).
Документи за кандидатстване
Чл. 8. (1) Кандидат-студентите подават лично или чрез други лица
документи за кандидатстване в определени срокове.
(2) Кандидатите подават следните документи:
1. Заявление до ректора (по образец), закупено от книжарницата на
НСА.
2. Оригинал и копие (без нотариална заверка) от дипломата за завършено средно образование. Оригиналът на дипломата се връща на кандидата след сверяване с копието и подпис на кандидата:
а) завършилите небългарски училища представят диплома за средно
образование, приравнена към българските дипломи. Необходимо е представяне на удостоверение от регионален инспекторат на МОН;
б) свидетелство за 3-та степен на професионална квалификация (ако
има такова) (нова, доп. с Решение на АС по Протокол № 21/08.02.2018 г.)
3. При балообразуването се взема общ успех от дипломата за средно образование, а тези, които нямат изчислен такъв, представят служебна
бележка с посочен среден успех, издадена и подпечатана от директора на
училището или съответния инспекторат по образование.
4. За завършилите средно образование от 2008 г. декларация за избор
на балообразуващи оценки, ДЗИ, държавен медалист или полагане на изпит (доп., с Решение на АС по Протокол № 21/08.02.2018 г.).
5. (Изм. – АС, 2017) Квитанция за платена такса за участие в кандидатстудентския конкурс. От такса за кандидатстване са освободени пълните
сираци (до 25 години), деца, отглеждани в домове за социални грижи, майки с три и повече деца и лица с трайни увреждания – 70% и над 70% (при
представяне на съответните документи), военноинвалиди и военнопострадали ( доп., с Решение на АС от 2019 г.)
6. Медицинска бележка, издадена от личния лекар, с текст „Клинично
здрав“ (съобразно чл. 7, ал. 2, 3 и 4).
7. Уверение от съответния деканат за броя на заверените семестри,
изискващо се от желаещите да възстановят студентските си права в същата
специалност.
8. Олимпийски, световни и европейски медалисти, които се приемат
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за студенти в специалност „Спорт“, представят удостоверение, издадено
от съответната спортна федерация, за класирането, придружено с протокол
от конкретното финално състезание (оригинал и копие на документите).
9. Треньорите на олимпийски, световни, европейски и държавни медалисти могат да получат отлична оценка за практически изпит по съответния вид спорт и да участват в класирането на общо основание. Треньорите
следва да представят удостоверение от съответната спортна федерация,
потвърждаващо класирането под тяхното ръководство (нова, с Решение на
АС по Протокол № 21/08.02.2018 г.).
10. На кандидат-студентите държавни (републикански) медалисти с
постигнати резултати след 01.01.2016 г. се признава оценка „Отличен“ за
практическия изпит след представяне на удостоверение, издадено от съответната спортна федерация за класирането, придружено с протокол от конкретното финално състезание (оригинал и копие). Кандидатите за спортна
специалност „Футбол“ получават оценка „Отличен“, ако са медалисти от
държавните първенства в Първа футболна лига, за мъже или жени (доп., с
Решение на АС от 2019 г.)
11. Желаещите да кандидатстват за задочно обучение по специалност
„Бойно-приложна физическа подготовка и спорт в БА и МВР“ представят
оригинален документ (например служебна карта), че са служители на Министерството на отбраната или действащи щатни служители на МВР.
(3) Подадените документи важат за кандидатстване едновременно за
редовно и за задочно обучение, ако са попълнени точно и ако кандидатът
отговаря на необходимите условия.
(4) При подаване на документите длъжностното лице отбелязва един
и същ входящ номер на заявленията, на състезателния картон, както и на
изпитния талон, който се връща на кандидата, подписан и подпечатан.
(5) Не се приемат кандидатстудентски заявления, към които не са при
ложени всички документи или които не са попълнени точно и четливо.
(6) Всички кандидат-студенти сами се информират за часа, датата и
мястото на провеждане на изпитите чрез сайта на НСА или информационните табли в Ректората.
(7) За кандидатстване в платена форма на обучение се подава допълнително заявление в определените от календарния график срокове (нова,
доп. с Решение на АС по Протокол № 21/08.02.2018 г.).
(8) Не се приемат документи, изпратени по пощата.
(9) Документи за кандидатстване се подават в: Ректората на НСА
„В. Левски“ електронно или на хартиен носител. В съответните бюра на
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ЦКПИ в страната на хартиен носител. При определени условия документите ще могат да се подават и чрез интернет страницата на НСА – www.nsa.
bg (изм., с Решение на АС от 2019 г.)
Чл. 9. (1) Не се допускат промени и допълнения във вече подадените
документи.
(2) След изтичане на срока, определен в календарния график, документи не се приемат.
Конкурсни изпити
Чл. 10. Провеждането на кандидатстудентските изпити се осъществява от специализирани комисии, назначени със заповед на ректора.
Чл. 11. Кандидат-студентите полагат конкурсни изпити за желаните
от тях специалности с изключение на избралите да кандидатстват с оценка
от ДЗИ или оценки от дипломата за средно образование за завършилите
спортни училища след 2008 г.
(1) Кандидат-студентите (редовна и задочна форма на обучение) полагат писмен тест по езикова култура (с изключение на тези, избрали ДЗИ).
1. Писменият тест по езикова култура се провежда върху основата на
учебното съдържание по граматика, заложено в програмите и в учебниците по български език за средно образование, одобрени от МОН. Всеки
изпитен вариант включва три части: текст за проверка на правописа, упражнение за редактиране и пунктуационна задача. Изпитният вариант се
изтегля лотарийно в деня на изпита и се съобщава на кандидат-студентите.
2. Писменият изпит е анонимен. Продължителността му е два часа.
Кандидат-студентите, явили се след съобщаване на изтегления вариант, не
се допускат до участие в изпита.
3. Критериите за оценяване се определят и обявяват в деня след изпита от специализирана комисия, назначена със заповед на ректора.
4. Обявените оценки са окончателни и не подлежат на корекции. В определения срок след обявяване на резултатите от изпита всеки кандидат може
лично (без придружител) да види конкурсната си работа.
(2) За специалността „Кинезитерапия / физиотерапия“ кандидатите
полагат писмен изпит по биология (с изключение на тези, избрали ДЗИ).
Изпитът се провежда върху основата на учебното съдържание, заложено в
програмите и учебниците по биология за VІІІ–ХІІ клас. Изпитът е анонимен.
Продължителността му е четири часа.
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В определения срок след обявяване на резултатите от изпита всеки кандидат може лично (без придружител) да види писмената си работа. Обявените оценки са окончателни и не подлежат на корекции.
(3) Практически конкурсни изпити.
1. За специалността „Спорт“ – практически изпит по избрания от
кандидата един вид спорт (с изключение на тези, завършили спортни училища, избрали да използват ДЗИ или оценките по спортна подготовка и
ТМСТ от дипломата за средно образование за същия вид спорт).
а) На кандидат-студентите, държавни медалисти, и техните треньори
с постигнати резултати след 01.01.2016 г. се признава оценка „Отличен“ по
вид спорт след представяне на оригиналните документи от федерацията.
Кандидатите за спортна специалност „Футбол“ получават оценка „Отличен“, ако са медалисти от държавните първенства в Първа футболна лига
за мъже или жени (доп. с Решение на АС от 2019 г.)
2. За специалностите „Физическо възпитание“, „Адаптирана физическа
активност и спорт“, „Спортен мениджмънт“, „Бойно-приложна физическа
подготовка“, „Кондиционна подготовка“, „Спортна анимация“ и „Спортен
коментатор“ – практически изпит, който включва елементи от лека атлетика,
гимнастика и спортни игри. Оценката се поставя въз основа на показаното
техническо изпълнение по отделните дисциплини, като за лека атлетика има
норматив. Крайната оценка е средноаритметична от оценките, получени за
включените три елемента: лека атлетика, гимнастика и спортни игри:
а) на кандидат-студентите, носители на медали от Олимпийски игри,
Световни първенства, Европейски първенства и държавни медалисти, се
признава оценка „Отличен“ след представяне на оригиналните документи
от федерацията;
б) на завършилите спортни училища от 2008 г. вкл. може да се признае
оценката от положените държавни изпити или могат да избират признаване на оценките по спортна подготовка и ТМСТ от дипломата за средно
образование (нова, доп. с Решение на АС от 2019 г.).
3. Кандидатите за „Бойно-приложна физическа подготовка и спорт в
БА и МВР“ се явяват на писмен тест по български език (с изключение на
призната оценка от ДЗИ) и на специализиран практически изпит за специалността.
4. При избор за участие в конкурсен изпит неявилите се не участват в
класирането.
5. Кандидатите, получили оценка, по-ниска от „Среден“, не губят право на участие в класирането при образуван минимален бал (доп., с Решение на АС по Протокол № 21/08.02.2018 г.).
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6. Резултатите от конкурсните изпити са окончателни и са валидни
само за настоящата година.
7. Оценки от конкурсни изпити, положени в друго висше училище, не
се признават.
Класиране на кандидат-студентите
Чл. 12. В определения от календарния график срок за съответната
учебна година ректорът на НСА „Васил Левски“ издава заповед за прием в
I курс на класираните кандидат-студенти (I заповед на ректора).
Чл. 13. (1) Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал и според реда на посочените от кандидатите желани специалности
и форми на обучение съгласно утвърдения план-прием (доп., с Решение на
АС от 2019 г.)
(2) Когато на последното място за прием по дадена специалност и категория се класират двама или повече кандидати с равен състезателен бал,
то те всички се приемат за студенти.
(3) Класирането на кандидатите за задочно обучение във Факултет
„Спорт“ се извършва по низходящ ред на състезателния бал съгласно утвърдените места за мъже и за жени, независимо от желаната специалност
(класират се по бал).
(4) Класирането на кандидатите за специалността „Бойно-приложна
физическа подготовка и спорт в БА и МВР“ се извършва отделно от останалите спортни специалности по низходящ ред на състезателния бал.
(5) Незаетите места в хода на класирането могат да се трансформират
по специалности, форми на обучение и категории (изм. с Решение на АС по
Протокол № 21/08.02.2018 г.).
(6) (Изм. – АС, 2017) С втората заповед на ректора (II заповед на ректора) на мястото на незаписалите се студенти се приемат следващите по
бал резерви от съответната специалност, без да подават допълнително документи (изм. с Решение на АС по Протокол № 21/08.02.2018 г.).
(7) Не се провежда прекласиране (нова, доп. с Решение на АС по Протокол № 21/08.02.2018 г.).
(8) Допълнения към основната заповед на ректора за прием на студенти
се издават до попълване на бройките за план-прием (нова, доп. с Решение на
АС по Протокол № 21/08.02.2018 г.).
(9) За професионално направление „Спорт“ класирането на кандидатите, завършили спортни училища от 2008 г. за 25% от местата, се извършва
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самостоятелно по низходящ състезателен бал без разделение на мъже и жени.
(10) Кандидат-студентите, участващи в конкурсните изпити за възстановяване на студентските си права в същата специалност за втори или за
по-горен курс, се класират, без да заемат планови места, при условие че
имат минимален състезателен бал 16.00.
(11) Максималният състезателен бал е 24.00, а минималният – 12.00.
Записване на новоприетите студенти
Чл. 14. (1) Записването се извършва със заповеди на ректора по утвърден график в канцеларията на съответния факултет.
(2) Кандидат-студентите са длъжни сами да се информират за заповедите за прием и графиците за записване (фоайето на Ректората и www.
nsa.bg).
(3) Студенти, които са приети, но не са се записали в определения
срок, губят придобитите студентски права.
Чл. 15. При записването си приетите студенти лично представят:
1. Копие от диплома за завършено средно образование заедно с оригинал, който след сравняване се връща на притежателя. Копие от представената диплома се съхранява в досието на всеки студент във факултетната
канцелария (изм. с Решение на АС от 2019 г.)
2. Лична карта, която се връща след проверка.
3. Медицинско удостоверение от районния психодиспансер по постоянно местоживеене, че е психично здрав (изм. с Решение на АС по Протокол № 21/08.02.2018 г.).
4. Квитанция за платена такса за първия семестър (освободени от такси са приетите по чл. 95, ал. 7 от ЗВО).
5. Пет снимки с паспортен формат (3.5 х 4.5 cm) (изм. с Решение на
АС от 2019 г.)
6. Комплект документи за новоприети студенти (закупени само от
книжарницата на НСА).
7. „Полица за индивидуална рискова застраховка за спортисти“ и копие от нея за всеки курс на обучение в НСА (изм. с Решение на АС от 2019
г.)
8. Студентите до 26-годишна възраст в началото на всяка учебна година подават „Декларация за здравно осигуряване“ (по образец).
Допълнителни разпоредби
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§ 1. Олимпийски, световни и европейски медалисти (мъже и жени,
юноши и девойки) се приемат за студенти в специалност „Спорт“, когато
желаният от тях вид спорт съответства на дисциплината на първенството
и когато са представили всички необходими за кандидатстване документи.
§ 2. За проявена недобросъвестност и неспазване на установения ред
при: оценяването на писмените работи (по езикова култура и по биология); провеждането на практическите изпити и оформянето на оценките;
обработването на кандидатстудентските документи; кодирането и декодирането на писмените работи; класирането и записването на новоприетите
студенти, преподавателите и административните лица, включени в комисиите, се наказват съгласно чл. 58, б. „а“ и 59 от ЗВО. На виновните лица
се налагат дисциплинарни наказания.
§ 3. Кандидат-студентите, които са си послужили с измама, се отстраняват от участие в конкурса и носят съответната наказателна отговорност
за своите действия.
§ 4. Възражения за допуснати технически грешки се отправят до зам.ректора по учебната работа, който е председател на Централната комисия,
ръководеща цялата кандидатстудентска кампания, в определен срок. Технически грешки се отстраняват преди класирането.
§ 5. Кандидат-студенти, които искат да се обучават за придобиване на
втора ОКС „Бакалавър“, могат да кандидатстват само за „платено обучение“ след участие в кандидатстудентски конкурс (изм. с Решение на АС по
Протокол № 21/08.02.2018 г.).
§ 6. Събирането и обработването на документи за целите на кандидатстудентската кампания и обучението в НСА се извършва съобразно Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни, Закона за висшето образование, Наредба за държавните изисквания към съдържанието на
основните документи, издавани от висшите училища, и други подзаконови
актове по прилагането им (нов с Решение на АС от 2019 г.)
§ 7. НСА „Васил Левски“ си запазва правото да променя процедурите по
прием на студенти в съответствие с бъдещи нормативни актове.
Настоящият правилник е приет на Академичен съвет на 12.02.2013 г.
Променен и актуализиран на 11.02.2014, 11.02.2016, 09.02.2017, 08.02.2018
г. и 12.02.2019 г.

10

