
Приложение № 1 

 

Г Р А Ф И К 

на кампанията за приемане на студенти, докторанти и специализанти за обучение в 

български държавни висши училища съгласно ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 

г. през учебната 2021-2022 година 

             

                              Кандидати 

 

Дейности  

и срокове 

След завършено  

средно образование 

За обучение в ОКС 

"магистър" след 

придобито висше 

образование 

За обучение за 

придобиване на ОНС 

"доктор" и за 

следдипломна 

специализация 

1. Регистриране в 

електронната платформа на 

МОН 

19 март - 17 юни 2021 г. 7 юни – 19 август 2021 г. 7 юни – 19 август 2021 г. 

2. Прикачване на документите 

за българска народност 
до 4 юли 2021 г. до 22 август 2021 г. до 22 август 2021 г. 

3. Период за полагане на 

пробни общообразователни 

онлайн тестове 

10 май – 17 юни 2021 г. х х 

4. Период за полагане на 

пробни специализирани 

онлайн тестове 

20 май – 24 юни 2021 г. х х 

5. Дата за общообразователен 

тест – за всички кандидати 

19 юни 2021 г. 

от 10.00 до 13.00 ч. 
х х 

6. Дата за специализиран 

онлайн тест – за кандидатите 

за обучение по 

специалностите „Медицина“, 

„Фармация“ и „Дентална 

медицина“ 

26 юни 2021 г. 

от 10.00 до 13.00 ч. 
х х 

7. Дати  за провеждане на 

специализирани изпити – за 

кандидатите за обучение по 

изкуства и спорт 

кандидатите ще бъдат 

уведомени от съответните 

висши училища по 

изкуства и спорт за датите 

и начина за полагане на 

изпитите 

х х 

8. Прикачване на 

образователни документи за 

първо класиране 

1 юли – 1 август 2021 г. 1 август – 30 август 2021 г. 1 август – 30 август 2021 г. 

9. Първо класиране до 13 август 2021 г. до 15 септември 2021 г. до 30 септември 2021 г. 

10. Потвърждаване и 

записване на класираните 

кандидати с диплома 

оригинал 

съгласно графиците на 

съответните висши 

училища 

съгласно графиците на 

съответните висши 

училища 

съгласно графиците на 

съответните висши 

училища 

11. Обявяване на свободните 

места за второ класиране 
до 20 август 2021 г. до 20 септември 2021 г. х 

12. Заявяване на желания за 

второ класиране 

до 5 дни след обявяване на 

свободните места 

до 5 дни след обявяване на 

свободните места 
х 

13. Второ класиране до 5 септември 2021 г. до 30 септември 2021 г. х 
14. Потвърждаване и 

записване на класираните 

кандидати с диплома 

оригинал 

съгласно графиците на 

съответните висши 

училища 

съгласно графиците на 

съответните висши 

училища 

х 

 

Забележка: х – не е приложимо. 


