


5 неща, които трябва да знаете за МГУ „Св. Иван Рилски”

1. МГУ е единственият университет, предлагащ обучение в професионално направление Проучване, добив и
обработка на полезни изкопаеми, което се нарежда в топ 3 на професионалните направления с най‐високи доходи
на завършилите и в топ 5 по принос на завършилите към осигурителната система сред всички 52 професионални
направления в българското висше образование.

2. В обобщения рейтинг МГУ е с престижната трета позиция от общо 10 университета в България, обучаващи в
професионалното направление Архитектура, строителство и геодезия.
МГУ е№ 3 по рейтинг и в професионалните направления Общо инженерство и Науки за земята.
16 университета в България провеждат обучение в направление Общо инженерство. Специалности от

професионално направление Науки за земята се изучават в 8 висши училища.

3. МГУ е с водеща позиция в България по размер на осигурителния доход на завършилите професионални
направления Науки за земята, Машинно инженерство, Биотехнологии и Електротехника, електроника и
автоматика.

Завършилите МГУ в тези професионални направления имат най‐висок среден месечен осигурителен доход в
сравнение със завършилите ги в което и да е друго висше училище в България.

4. МГУ е с лидерска позиция според индикатора „Безработица сред завършилите” в професионалните направ‐
ления Биотехнологии иМашинно инженерство.

Завършилите Биотехнологии и Машинно инженерство в МГУ имат най‐ниска безработица в сравнение със
завършилите ги в което и да е друго висше училище в България.

5. МГУ е сред висшите училища в България с най‐висока добавена стойност за студентите. Средният успех от
диплома за завършено средно образование на студентите в първи курс в професионално направление Проучване,
добив и обработка на полезни изкопаеми е сред добрите, но в същото време средният месечен осигурителен
доход на завършилите това направление е сред 3‐те най‐високи в страната сред всички 52 професионални
направления в българското висше образование.

Минно‐геоложки университет: Достъпно висше образование с висока добавена стойност, 
осигуряващо най‐високи доходи на завършилите. 



Минно‐геоложкият университет „Св. Иван Рилски” – гр. София съществува
като самостоятелно висше училище вече 66 години. За тези повече от шест
десетилетия той се утвърждава като учебен и научен център, където се подготвят
инженери по геоложки, минни и електромеханични специалности, провеждат се
фундаментални и приложни научни изследвания. Доброто съчетание на една обща
инженерна подготовка с по‐тясно профилирани знания и умения дава широки
възможности за реализация на завършилите университета в страната и в чужбина.

Като сериозен фактор в създаването и развитието на интелектуален
потенциал университетът е подготвил над 23100 инженери, реализиращи се в
областта на геологията, минното дело, в енергийно‐суровинния отрасъл,
гражданското и промишлено строителство, опазването на околната среда и др.,
сред които граждани на близо 40 държави от Европа, Азия, Африка и Южна
Америка.



Минно‐геоложкият университет „Св. Иван Рилски” е защитил правото си да обучава по всички 
образователни степени. По продължителност и обхват те съответстват на степените, давани в 

университетите на Европейския съюз и САЩ.
Бакалавър е първата образователно‐квалификационна степен и се получава след 4 годишен курс на
обучение. Тази образователна степен се дава по базовите специалности на университета.
Обучението за придобиване на тази степен завършва с държавен изпит или дипломна работа.
Студентите, изпълнили задълженията си по учебния план, получават диплома за завършено висше
образование на ОКС „бакалавър” по съответната специалност и професионална квалификация
„инженер“.
Магистър е втората образователно‐квалификационна степен и се провежда в три основни
направления:
1. Профилиране и задълбочаване на подготовката в съответствие с придобитата специалност на

ОКС „бакалавър” с продължителност 1 ‐ 1,5 години;
2. Подготовка след завършено средно образование по специалност, за която се предвижда

обучение само за придобиване на ОКС „магистър“ с продължителност на обучението 5 години;
3. Допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка за придобилите висше

образование на ОКС „бакалавър” или „магистър“ по друга специалност.
Доктор е третата образователна и първата научна степен, включваща обучение на докторанти.
Обучението е по индивидуален план, като на завършилите се присъжда образователна и научна
степен доктор, съответстваща на PhD от Европейския съюз и САЩ.

Във Филиала на МГУ в гр. Кърджали се обучават студенти по ОКС „бакалавър”.
Продължителността на обучението е 4 години.



Основни звена:
 Миннотехнологичен
факултет

 Геологопроучвателен 
факултет

 Минноелектромеханичен
факултет

 Департамент „Чужди 
езици и спорт“

 Филиал ‐ Кърджали

Обслужващи звена:
 Учебно ‐ информационен 
отдел

 Център за кариерно развитие
 Университетска библиотека 

„Св. Иван Рилски”
 Музеи
 Издателска къща „Св. Иван 
Рилски”

 Информационно‐технически 
отдел

 Студентски общежития и стол





ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ
„ПРОУЧВАНЕ, ДОБИВ И ОБРАБОТКА НА 

ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ“

● „Разработване на полезни изкопаеми”

● „Обогатяване и рециклиране на суровини”

● „Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси”

● „Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ”

● „Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии”

Специалности: 



Специалности:

● „Маркшайдерство и геодезия”

● „Хидрогеология и инженерна геология”

● „Подземно строителство”



Специалности:

● „Електроенергетика и електрообзавеждане”

● „Автоматика, информационна и управляваща техника”



Специалности:

● „Компютърни технологии в инженерната дейност”

● „Управление на ресурси и производствени системи”



ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ
„НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА”

Специалности:

● „Приложна геофизика”

● „Екология и опазване на околната среда”

● „Геология и геоинформатика”



ПРОФЕСИОНАЛНО 
НАПРАВЛЕНИЕ 

„БИОТЕХНОЛОГИИ“
Специалности:

● „Механизация на минното производство”

● „Комплексна механизация и компютърно 

проектиране в машиностроенето”

Специалност: 

● „Биотехнология”





Приемането на студенти за образователно‐квалификационна степен „бакалавър” в МГУ през 2019 г. 
се извършва чрез:
1. Полагане на конкурсен изпит по математика в МГУ (предварителен и/или кандидатстудентски); 
2. Успешно положен държавен зрелостен изпит (матура) по:
 Математика ‐ за всички специалности на университета;
 Физика ‐ за всички специалности на университета;
 Български език и литература ‐ за всички специалности на университета;
 География – за всички специалности на университета;
 Чужд език ‐ за всички специалности на университета.
 Биология ‐ за специалностите „Биотехнология” и „Екология и опазване на околната среда”.
3. Получената оценка от следните състезания по професии, провеждани от МОН през 2019 г.:
 Национален (регионален) кръг: 
 Най‐добър млад инсталатор;
 Най‐добър млад строител;
 Енергетика, икономика и математическо моделиране;
 Стани стипендиант на ЧЕЗ;
 Най‐добър техник в машиностроенето;
 Най‐добър млад автомонтьор и водач на МПС;
 Мога и зная как.

ВНИМАНИЕ! Преференциални условия при кандидатстване
Отнася се за завършващи професионални (профилирани) гимназии, с които МГУ има договор за 
сътрудничество.



 В МГУ „Св. Иван Рилски”, Ректорат, 1 етаж, Приемна „Кандидат‐студенти” 
 В Регионалните бюра ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ в цялата страна на

 Център за кандидатстудентска подготовка и информация (ЦКПИ)
 Национална асоциация за прием на студенти (НАПС) в цялата страна

www.naps.bg; www. ckpi‐bg.com
 Във Филиал на МГУ – гр. Кърджали

 ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ (по образец)

 ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ И КОПИЕ ОТ НЕЯ

 ТАКСА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

5 юли 2019 г.  – за кандидатстване с оценка от ДЗИ или състезание

45 лв.



31 март 2019 г.  в МГУ „Св. Иван Рилски”,  София
Подаване на документи: 

до 29 март 2019 г. вкл. 

За желаещите кандидат‐студенти МГУ осигурява 3 изпитни сесии

30 юни 2019 г. в МГУ „Св. Иван Рилски“
Подаване на документи:
до 12.00 ч. на 29 юни 2019 г.

1 септември 2019 г. – Филиал на МГУ – гр. Кърджали
Подаване на документи:
до 31 август 2019 г.

Продължителност  на изпитите:  3 часа
Начало: 9,30 часа

Такса за участие в предварителен изпит: 50 лв.
Такса за участие в кандидатстудентски изпит: 45 лв.



Оценка от изпит, умножена с 
коефициент

Оценка от 
диплома
за средно 

образование по

Оценка от 
диплома
за средно 

образование по

Специалности, за 
които е в сила бала
и максимален бал

Предварителен изпит
х 3 + математика + физика

Всички
30

Кандидатстудентски изпит
х 3 + математика + физика

Всички
30

ДЗИ по математика и физика
х 2,5 + математика + физика

Всички
27

ДЗИ по български език и литература
х 2,0 + математика + физика

Всички
24

ДЗИ по чужд език 
х 2,0 + математика + физика

Всички
24

ДЗИ по география 
х 2,0 + математика + физика

Всички
24

ДЗИ по Биология 
х 2,0 + математика + физика

БТ и ЕООС

24
Оценката, получена от състезание 
(олимпиада) на МОН през 2019 г.
х 3

+ математика + физика
Всички
30

ДЗИ по избор (договор за 
сътрудничество)
х 3 + математика + физика

Съгласно договор
30



 Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на посочените от 
кандидата кодове на специалностите.

 Класирането се извършва по специалности, в съответствие с утвърдения от 
Министерски съвет прием по професионални направления.

МГУ провежда три класирания, всяко от които е последвано от период на записване 
на класираните кандидат‐студенти. 

ВНИМАНИЕ!
Следете стриктно всички класирания, за да не пропуснете сроковете за записване!
За улеснение използвайте публикуваните в сайта ВАЖНИ ДАТИ. 

Приетите за студенти се записват в съответните Деканати на факултетите.
При записването си те представят:
1. Диплома‐оригинал за завършено средно образование;
2. Комплект документи за записване (по образец на МГУ);
3. Пет снимки (паспортен формат);
4. Медицинско удостоверение от личния лекар (оригинал и копие) и удостоверение 
от психиатрично диспансерно заведение по местоживеене (оригинал и копие);

5. Вносна бележка (платежно нареждане) на банка за платена семестриална такса:
‐ редовно обучение – 345 лв.                 
‐ задочно обучение – 275 лв.



Университетът стопанисва четири студентски общежития и един студентски стол.

Реновираните и добре обзаведени общежития в бл. 1, бл. 22А, бл. 60В и бл. 60Г с
капацитет над 1500 легла предлагат отлични условия за живот на студентите, като
месечните наеми са едни от най‐ниските в Студентския град.



Обучението може да бъде финансирано чрез гарантирани от държавата преференциални
студентски кредити, чрез стипендии за успех и социални стипендии, както и чрез 2 вида
евростипендии – за успех и за специални постижения.

Студенти на университета са стипендианти на:

“Асарел‐Медет“ АД, „Овергаз“ АД, „МиниМарица Изток“ ЕАД,

„Дънди Прешъс Металс“ ЕАД, „Минстрой Холдинг“ АД

МГУ учреди и специални студентски стипендии на следните дарители:

Стипендия „Проф. Стоян Братоев“ – Изпълнителен директор на „Метрополитен“ ЕАД

Стипендия „Инж. Ботьо Табаков“ – „БТ ‐ Инженеринг“ ЕООД

Стипендия „Камара на инженерите в инвестиционното проектиране“

Стипендия „Проф. д‐р Николай Вълканов“ – „Минстрой холдинг“ АД



Проверка на Вашите изпитни резултати и отделните класирания

може да правите онлайн с Вашия входящ номер и ЕГН на адрес:

www.results.mgu.bg

За Ваше удобство в периодите на прием на документи Приемна 

„Кандидат-студенти” ще работи в събота и неделя от 8,00 до 14,00 часа.



Дружества, потребители на кадри, обучавани в
МГУ „Св. Иван Рилски“



Договори за сътрудничество с МГУ „Св. Иван Рилски“

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО 
ТРАНСПОРТ

район Искър, София



Договори за сътрудничество с МГУ „Св. Иван Рилски“

гр. Пазарджик

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО 
ТРАНСПОРТ

„Ю. ГАГАРИН“ ‐ РАДОМИР




