
ПРАВИЛА 
ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ІІ КУРС СПЕЦИАЛНОСТ 

ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ (ХТС И ХМС) 

Основни положения 

1. На разпределение подлежат всички студенти завършили семестриално ІІ курс на 

обучение по специалността "ХС". 

2. Разпределянето по специализации се извършва след класиране, направено въз основа 

на подадено от студента заявление. 

3. Студент, неподал заявление, участва в класирането с най-ниските показатели. 

4. Класирането отчита три показателя:  

• среден успех  

• брой невзети изпити 

• брой прекъсвания 

5. Студент, удовлетворен от окончателното си разпределение и имащ право да запише ІІІ 

курс, може да запази мястото си в специализацията за срок от 1 година като заяви това 

в заявление при оформяне на прекъсването си.  

6. Общият брой на местата в двете специализации е сумата от студентите записали Летен 

семестър на ІІ курс през настоящата учебна година плюс имащите право да запишат ІІІ 

курс прекъснали студенти, подлежащи на ново класиране.  

7. Общият брой места се разделя между специализациите ХМС и ХТС в съотношение 1:1 

или максимално близко до него. Студентите разпределени при предходно класиране и 

запазили местата си се записват допълнително, извън бройките по т. 6. 

Методика 

1. Класирането се извършва въз основа на Критерий за оценка (Кр), включващ три 

показателя по формулата:  
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където Рi са нормираните показатели: среден успех (Р1); брой невзети изпити (Р2) и брой 

прекъсвания (Р3). 

α1, α2 и α3 са техните относителни тежести, като (α1 + α2 + α3 = 1).  

2. Нормирането на показателите става по формулата: 

""""

""""

лошоНайОптимум

лошоНайТекущо
P

−−

−−
=  

3. За трите показателя граничните стойности „Най-лошо” и „Оптимум” са както следва: 

 Най-лошо Оптимум 

Среден успех                 Р1 3,00 6,00 

Брой невзети изпити    Р2 15* 0 

Брой прекъсвания        Р3 3 0 
* За студенти с 15 или повече от 15 невзети изпита показателят Р2 = 0.  

4. Пропорцията на относителните тежести е α1:α2:α3= 0,5 : 0,4 : 0,1.  
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Процедура 

1. Документите, подавани от студента за участие в класирането се състоят от: 

 Заявление (по образец); 

 Копие от студентска книжка, удостоверяващо оценките от всички положени 

до момента изпити, практики и стажове, прекъсвания и пр. 

2. Образци на документите в електронен формат се намират на сайта на УАСГ, интернет-

страницата на ХТФ и раздел Катедри/Хидротехника и хидромелиорации.  

3. Заявлението и копието от студентската книжка се подават от студента лично или по 

изключение от негов пълномощник, по един от следните два начина: 

 в електронен формат – до Ръководител катедра „Хидротехника и 

хидромелиорации“ на адрес kiss_fhe@uacg.bg, с копие до секретар на 

катедрата г-жа Емилия Ангелова на адрес emito.amgelova@abv.bg или 

 на хартия в канцеларията на катедра „Хидротехника и хидромелиорации“ 

(каб. А 416). 

4. Разпределението на студентите по специализации се извършва въз основа на 

класиране. 

Пробно класиране 

Срок за подаване на документи: края на лятната изпитна сесия. 

Срок за обявяване на резултати: края на летните учебни практики. 

За информация на студентите на таблото на ХТФ се обявяват резултатите от 

предварителното класиране по специализации. 

Записване по предварителното класиране не се извършва. 

Основно класиране 

Възможност за актуализация или краен срок за подаване на документи: три дни преди 

края на поправителната септемврийска сесия. 

Срок за обявяване на резултати: два дни преди края на поправителната септемврийска 

сесия. 

Записване в ІІІ курс: в определените за това срокове. 

На таблото на ХТФ се обявяват резултатите от основното класиране и текуща информация 

за заетите места и имената на записалите се в специализациите студенти. 

Служебно класиране 

Съставя се само за незаетите места в специализациите и в него участват всички незаписани 

в официалния краен срок студенти с текущите си данни. Служебното класиране се прави в 

първия учебен ден на Зимен семестър.  

Класирането е крайно и представлява окончателното разпределение на студентите по 

специализации. Всеки студент, придобил право на по-късно записване се записва съгласно 

служебното класиране.  

Възможност за актуализация на документите: до официалния краен срок за записване. 

Срок за обявяване на резултати: 17:00 часа на първия учебен ден. 

 

Одобрено от Факултетния съвет на ХТФ на 29.06.2004 г. 

ЗАБЕЛЕЖКА (юни 2022 г.): Текстовете в червен цвят са корекции на одобрените през 

2004 г. правила.  


