ПРАВИЛНИК
ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ В ОБРАЗОВАТЕЛНОКВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР" В
УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО
СТОПАНСТВО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 г.
Чл. 1. Университетът за национално и световно стопанство приема студенти на основание Закона за висшето
образование, Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Р България и на
настоящия правилник.
Чл. 2. Обучението в ОКС "бакалавър" се осъществява в редовна и дистанционна форма на обучение в УНСС –
София, и дистанционна форма на обучение в Регионален център за дистанционно обучение (РЦДО) – Хасково.
Чл. 3. (1) Студентите се приемат на три етапа, а при необходимост – на четири етапа.
(2) На първите три етапа студентите се приемат:






с успешно положен единен приемен изпит (ЕПИ) на хартиен или електронен носител и приемен изпит (или матура) по чужд език (ако се изисква такъв);
или с оценка от държавен зрелостен изпит (матура) за професионално направление "Обществени
комуникации и информационни науки" (само за специалност "Медии и журналистика") за завършили
средно образование през 2008 и следващи години;
или с оценка от държавен зрелостен изпит (матура) от 2008 и следващи години за професионално
направление "Администрация и управление", поднаправление "Икономика, общество и човешки ресурси" и
поднаправление "Финанси, счетоводство и контрол" – дистанционна форма на обучение в РЦДО – Хасково;
или с оценка от държавен зрелостен изпит (матура) от 2008 и следващи години за попълване на незаети
места от кандидати, които са се явили на приемен/ни изпит/и, за всички професионални направления/поднаправления без професионално направление "Право" и поднаправление "Финанси, счетоводство и
контрол" в УНСС – София.

(3) На четвъртия етап се извършва класиране за попълване на отделни незаети места с оценка от държавен зрелостен
изпит (матура) от 2008 и следващи години. За целта се подават допълнително документи в сроковете, посочени в чл.
87 и Приложение № 4.
(4) За приемни изпити в УНСС се признават оценките от държавен зрелостен изпит (матура), съответстващи на
следните предмети:
І. Основни:
- български език и литература, математика, география и икономика, история и цивилизация.
ІІ. Чужд език:
- английски, немски, френски, испански и руски.
(5) При балообразуването с основен единен приемен изпит и конкурсен изпит по чужд език и/или държавен
зрелостен изпит оценката се умножава със следните коефициенти:






оценката от основния единен приемен изпит – с коефициент 4;
оценката от държавния зрелостен изпит по предмет, съответстващ на основен приемен изпит – с
коефициент 1;
оценката от конкурсния изпит по чужд език – с коефициент 1;
оценката от държавния зрелостен изпит по чужд език – с коефициент 0,5.

Балообразуването е описано в чл. 74 и Приложение № 5.1.

Чл. 4. (1) Местата за прием на студенти се обявяват по професионални направления съгласно Класификатора на
областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на МС (ДВ, бр.
64 от 2002 г.).
(2) Министерският съвет утвърждава местата за прием по професионални направления.
(3) УНСС обявява утвърден от ректора прием по професионални направления/поднаправления и по категории –
мъже и жени.
(4) В професионално направление "Икономика" се обособяват седем поднаправления:









"Икономика и бизнес";
"Икономика, общество и човешки ресурси";
"Икономика и инфраструктура";
"Финанси, счетоводство и контрол";
"Приложна информатика, комуникации и иконометрия";
"Икономика с чуждоезиково обучение";
"Икономика и управление с преподаване на английски език".

(5) В професионално направление "Политически науки" се обособяват две поднаправления:




"Международни отношения";
"Политология".

Чл. 5. (1) Класирането се извършва на етапи по низходящ ред на състезателния бал, по категории (мъже и жени) и по
реда на посочените от кандидатите професионални направления и поднаправления в съответствие с предварително
обявените места за прием.
(2) Квотите по категории (мъже и жени) се разпределят пропорционално на броя на мъжете и жените, подали
документи за класиране.
(3) За професионалните направления/поднаправления в редовна и дистанционна форма на обучение класирането е
отделно.
(4) Плановите места за подправление "Международни отношения" и поднаправление "Икономика с чуждоезиково
обучение" се разпределят пропорционално на броя на кандидатите със съответния език.
Чл. 6. (1) Студентите от всяко професионално направление изучават в първи и втори курс еднакъв блок от
университетски дисциплини.
(2) Разпределението на студентите по специалности в направлението става след завършен втори курс въз основа на
класиране съобразно тяхното желание за специалност/и, подредени по низходящ ред, и средния успех от следването
им през първите две години.
(3) За периода на обучението си студентите заплащат семестриална такса, определена от Министерския съвет.
Чл. 7. Кандидат-студентите могат да участват в конкурси, организирани от други висши училища, по обявен от тях
график.
Чл. 8. (1) Кандидат-студенти, които няма да участват в конкурси на други висши училища, отговарят на
изискванията на чл. 29 и желаят да се обучават само в дистанционна форма на обучение в РЦДО – Хасково, могат да
подадат документи и да се класират с оценката от държавен зрелостен изпит (матура), аналогичен на конкурсните
изпити в УНСС.
(2) Кандидатите по ал. 1 подават документи в РЦДО – Хасково, от 06.06.2016 г. до 01.07.2016 г. Освен документите
по чл. 44 кандидат-студентите оставят диплома оригинал за средно образование.





Класиране за обявените места – на 04.07.2016 г.
Записване на класираните – от 05.07.2016 до 07.07.2016 г.
Таксата за обучение за РЦДО – Хасково, се превежда по банковата сметка в "Тексимбанк":

BIG:TEXIBGSF
IBAN:BG95TEXI95453110537701
(3) Кандидат-студенти, завършили средно образование преди 2008 г., трябва да се явят на конкурсен изпит по
обявените графици в приложения
1, 2 и 3.
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- See more at: http://priem.unwe.bg/bg/pages/605/pravilnik-za-priem.html?P=1#sthash.hhxNBQtW.dpuf

ЕДИНЕН ПРИЕМЕН ИЗПИТ
Чл. 9. Кандидат-студентите полагат единен приемен изпит (ЕПИ).
Чл. 10. ЕПИ се състои от две части, включва три модула и е с продължителност 3 (три) астрономични часа.
І. Обща част:
модул 1 – "Български език и езикова култура";
модул 2 – "Математика – основи".
ІІ. Специална част:
модул 3, респективно:






модул 3 – "Български език и литература";
модул 3 – "Математика";
модул 3 – "География на България";
модул 3 – "История на България".

Чл. 11. (1) Всеки кандидат-студент може да се яви на ЕПИ на хартиен носител и/или на електронен единен приемен
изпит (ЕлЕПИ) на компютър.
(2) В деня на провеждане на ЕПИ всички кандидати получават тестова книжка с въпроси от общата и специалната
част и карта за отговори.
(3) При явяване на ЕлЕПИ за всеки кандидат-студент се генерира индивидуална съвкупност от въпроси от общата и
специалната част.
(4) На ЕлЕПИ кандидат-студентът има право да се яви в рамките на една сесия по един път на всеки изпит с
различен модул 3.
Чл. 12. (1) Изпитът по чужд език се провежда под формата на тест с продължителност 2 (два) астрономични
часа.
(2) Тестът се състои от четиридесет въпроса, разделени на три модула:





разбиране при четене;
лексика;
граматика.

(3) Всеки кандидат-студент може да се яви на изпит по чужд език на хартиен и/или електронен изпит.
(4) При явяване на електронен изпит по чужд език за всеки кандидат-студент се генерира индивидуална съвкупност
от въпроси от трите модула.
(5) В деня на провеждане на изпита по чужд език на хартиен носител всички кандидати получават тестова книжка с
въпроси от трите модула и карта за отговори.
Чл. 13. (1) За всички професионални направления/поднаправления (с изключение на посочените по-долу) приемният
изпит е ЕПИ – модул 1 + модул 2, и един от посочените в чл. 10 модул 3.
1. За професионално направление "Политически науки", поднаправление "Международни отношения", приемът се
извършва със:
- ЕПИ и
- тест по чужд език.
2. В професионално направление "Икономика" с поднаправление "Икономика с чуждоезиково обучение" изпитите
са:
- ЕПИ и
- тест по чужд език.
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3. В професионално направление "Икономика" с поднаправление "Икономика и управление с преподаване на
английски език" приемните изпити са:
- ЕПИ и
- тест по английски език.
4. Приемният изпит за дистанционна форма на обучение е същият както за приема в поднаправления "Икономика,
общество и човешки ресурси", "Икономика и инфраструктура", "Финанси, счетоводство и контрол" и направление
"Администрация и управление".
(2) Кандидатстващите за професионалните направления "Право" и/или "Обществени комуникации и информационни
науки" (само за специалност "Медии и журналистика") полагат ЕПИ – модул 1 и модул 3, с изключени тестови
въпроси по модул 2 – "Математика – основи", съгласно Приложение № 5.1.
(3) Ако кандидатстващите за професионалните направления "Право" и/или "Обществени комуникации и
информационни науки" (специалност "Медии и журналистика") са посочили и друго професионално направление,
независимо какво е то, те полагат целия ЕПИ – модул 1, модул 2 и модул 3.
(4) За професионалното направление "Обществени комуникации и информационни науки" (само за специалност
"Медии и журналистика") държалите държавен зрелостен изпит (матура) по български език и литература по желание
могат да се освободят от ЕПИ – модул 1 – "Български език и езикова култура", и модул 3 – "Български език и
литература", като за оценка от приемния изпит им се признава оценката от матурата. Същите могат да се явят и на
ЕПИ или ЕлЕПИ, като за класирането им се зачита по-високата оценка.
Чл. 14. Кандидат-студентите могат да се явят на ЕПИ или ЕлЕПИ с различна специална част (модул 3) на
съответните дати, като полагат целия тест (модул 1 + модул 2 + модул 3) и за класирането се взема найвисоката оценка, ако изискванията за приемни изпити за съответното професионално
направление/поднаправление позволяват това.
Чл. 15. (1) Единният приемен изпит (ЕПИ или ЕлЕПИ) е с продължителност 3 (три) астрономични часа. Между
общата и специалната част не се предвижда почивка.
(2) За всеки изпит, независимо от избрания от кандидат-студента модул 3, времетраенето е еднакво.
(3) Въпросите от модул 1 и модул 2 са различни за всеки изпит.
(4) Продължителността на теста по чужд език (на хартиен носител или електронен приемен изпит) е
2 (два) астрономични часа.
Чл. 16. Резултатите от ЕПИ или ЕлЕПИ и от теста по чужд език (на хартиен носител или електронен) се представят
като една интегрирана оценка по шестобалната система.
Чл. 17. (1) Ако един кандидат-студент положи целия ЕПИ (ЕлЕПИ), оценката важи за всички професионални
направления/поднаправления (вкл. за професионалните направления "Право" и "Обществени комуникации и
информационни науки" при полагането на съответния модул 3).
(2) При образуване на оценката за класиране за професионалните направления "Право" и "Обществени комуникации
и информационни науки" (само за специалност "Медии и журналистика") не се оценява модул 2 – "Математика –
основи".
- See more at: http://priem.unwe.bg/bg/pages/605/pravilnik-za-priem.html?P=2#sthash.h5zOFK45.dpuf

ПРЕДВАРИТЕЛНИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ
Чл. 18. За учебната 2016/2017 г. Университетът за национално и световно стопанство организира предварителни
кандидатстудентски изпити.
Чл. 19. На предварителни кандидатстудентски изпити могат да се явят както кандидати, завършили средно
образование през предходни години, така и завършващи през 2016 г.
Чл. 20. Предварителните и редовните конкурсни изпити се организират по едни и същи програми (публикувани в
четвърта част на справочника).
Чл. 21. (1) За участие в предварителните изпити кандидат-студентите подават следните документи:




регистрационна карта (разпечатва се от сайта на университета или се получава в Центъра за прием на
документи);
лична карта и ксерокопие от нея;
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квитанция за платена такса за участие в предварителните изпити (внася се по банков път).

Таксата за кандидатстудентски изпит се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова
сметка на УНСС:
ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01
Банка: БНБ – BIC: BNBGBGSD
Титуляр: УНСС
Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно,
и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.
За "основание за плащане" се изписва "КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА".
(2) От такса за кандидатстудентски изпит се освобождават:
а) инвалиди с изгубена работоспособност 70 и над 70% – представят решение на ТЕЛК;
б) военноинвалиди и военнопострадали – документ за инвалидност;
в) кръгли сираци – акт за раждане и акт за смърт на родителите;
г) майки с три и повече деца – акт за раждане на децата и лична карта;
д) близнаци – акт за раждане;
е) лица, отглеждани до пълнолетието си в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска
грижа (от системата на Министерството на образованието и науката).
(3) Внесената такса за явяване на изпит не се връща.
(4) Подаването на документите става лично от кандидат-студента или с нотариално заверено пълномощно от
приносителя.
Чл. 22. При подаването на документите длъжностното лице отбелязва входящия номер на регистрационната карта и
връща на кандидат-студента компютърна разпечатка с входящия номер и разпределението за явяване на изпити по
сгради и зали.
Чл. 23. Предварителни изпити се провеждат по цялостен ЕПИ (ЕлЕПИ) с избор на направления от модул 3 на
специалната част.
Чл. 24. (1) ЕлЕПИ и електронен тест по чужд език (ЕлТЧЕ) се провеждат на сесии в ден и час, определени от
компютърното разпределение на кандидат-студента при подаване на регистрационната карта.
(2) Сроковете за подаване на регистрационни карти и времето за явяване на изпити са:
подаване на регистрационни карти
време за явяване на изпити
от 5 януари до 22 януари
от 25 януари
от 25 януари до 12 февруари
от 15 февруари
от 15 февруари до 11 март
от 14 март
от 14 март до 8 април
от 11 април
от 11 април до 5 май
от 9 май
от 9 май до 10 юни
от 13 юни
Чл. 25. Датите за провеждане на предварителните ЕПИ с избор на модул 3 и тест по чужд език са:
Първа предварителна сесия
13 март (неделя)
Български език и литература от 9.00 ч.
13 март (неделя)
География на България от 14.00 ч.
20 март (неделя)
Математика от 9.00 ч.
20 март (неделя)
История на България от 14.00 ч.
27 март (неделя)
Английски, немски, френски, испански и
Срокът за подаване на регистрационни карти е от 15 февруари до
9 март 2016 г.
Втора предварителна сесия
10 април (неделя)

Български език и литература от 9.00 ч.
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руски език от 14.00 ч.

10 април (неделя)
17 април (неделя)
17 април (неделя)

География на България от 14.00 ч.
Математика от 9.00 ч.
История на България от 14.00 ч.

Срокът за подаване на регистрационни карти е от 14 март до 6 април 2016 г.
Чл. 26. (1) Регистрационни карти се подават в Центъра за прием на документи на УНСС от понеделник до петък от
8.00 до 16.30 ч. в указаните срокове.
(2) Документи могат да се подават и в бюрата на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация – ЦКПИ (Приложение № 7).
Чл. 27. (1) Кандидат-студентите, явили се на предварителните изпити, имат право да се явят и на редовните
конкурсни изпити на хартиен носител през м. юли.
(2) При образуването на състезателния бал се взема по-високата оценка, независимо на коя изпитна сесия е
получена.
Чл. 28. (1) С резултатите от предварителните изпити кандидат-студентите участват в класирането само ако отговарят
на изискванията в настоящия правилник и подадат документи в определените срокове – съгласно Приложение № 1.
(2) Кандидати, успешно положили конкурсните изпити, но не подали документи, губят правото си да участват в
класирането.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Чл. 29. (1) В Университета за национално и световно стопанство могат да кандидатстват и да бъдат приети за
обучение български граждани, в т.ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско, отговарящи на
следните условия:
да притежават диплома за средно образование, даваща им право да продължат обучението си във висшите
училища;
да имат минимален входящ бал "добър", формиран от средния успех от дипломата за завършено средно
образование. Условието важи при подаването на комплекта документи за записване, а не за участие в
предварителните изпити;
за направление "Право" и направление "Политически науки" да имат минимален входящ бал "добър",
формиран като средноаритметичен бал от оценките от дипломата за завършено средно образование по български
език и литература и история на България. Условието важи при подаването на комплекта документи за записване, а не
за участие в предварителните изпити;
- за направление "Обществени комуникации и информационни науки" (за специалност "Медии и
журналистика") да имат минимален входящ бал "добър", формиран от оценката по български език и литература.
Условието важи при подаването на комплекта документи за записване, а не за участие в предварителните изпити;
когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ предмет, като едната е от
държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща се взема оценката от държавния
зрелостен изпит (матурата);
ако в дипломата за завършено средно образование няма оценка от държавен зрелостен изпит по български език
и литература, се взема оценката от държавния зрелостен изпит по общообразователна подготовка;
ако не е полаган държавен зрелостен изпит, балообразуваща е оценката от задължителната подготовка по
съответния предмет. Не се вземат оценките от ЗИП и СИП;
когато в дипломата за средно образование не е вписана оценка, която участва в образуването на входящия бал,
кандидатите полагат изпит по този учебен предмет в училище, определено от началника на съответния регионален
инспекторат по образование. Изпитът се полага върху учебното съдържание по съответния учебен предмет при
условията и по реда на държавните зрелостни изпити.
Лицето, издържало успешно изпита, получава удостоверение за положен изпит по общообразователен учебен
предмет, което е неразделна част от дипломата за средно образование;
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- когато в дипломата за средно образование не е вписан средният успех, кандидатите представят удостоверение от
средното училище с изчислен среден успех, подписано от директора на училището.
(2) При условията и по реда за българските граждани се приемат за студенти и граждани на държави – членки на
Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.
Чл. 30. (1) Български граждани, завършили средно образование в чуждестранни училища, могат да кандидатстват и
да бъдат приети за студенти след признаване на средното им образование при условия и ред, определени с Наредбата
по § 5 от Закона за народната просвета.
(2) Кандидатите по ал. 1 представят при кандидатстването диплома, преведена и легализирана, и удостоверение за
признато средно образование, издадено от регионалния инспекторат по образование (РИО) по местоживеене, в което
са вписани приравнените по шестобалната система оценки по отделните предмети и средният успех от дипломата.
Чл. 31. Право да кандидатстват по реда и условията, установени за български граждани, имат и следните лица:
1. Чужденци, постоянно пребиваващи на територията на Република България.
Постоянното пребиваване се удостоверява с документ за самоличност, издаден от Министерството на вътрешните
работи на Република България.
2. Чужденци от българска народност, постоянно живеещи в чужбина. Българската народност се удостоверява по реда
на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред
българите в чужбина.
3. Чужденци, на които е предоставен статут на бежанци. Те представят съответния документ.
Чл. 32. (1) Лицата, завършили висше образование, субсидирано от държавата и придобили образователноквалификационна степен "бакалавър" или "магистър" с 5-годишен срок на обучение, не могат да кандидатстват за
второ висше образование, субсидирано от държавата, в същата или по-ниска от притежаваната от тях образователноквалификационна степен.
(2) Кандидатите по ал. 1 могат да кандидатстват за субсидирано от държавата обучение в образователноквалификационна степен "магистър" след придобита ОКС "бакалавър" или "магистър". Субсидираното от държавата
обучение по тази алинея може да се ползва еднократно.
Чл. 33. (1) Лицата, завършили висше образование, могат да кандидатстват за платено обучение само за
професионално направление "Право", ако отговарят на изискванията на настоящия правилник и положат
съответните конкурсни изпити – български език и литература и история на България.
(2) Кандидатите по ал. 1 могат да се явяват на всички обявени сесии, като за балообразуването се взема по-високата
оценка.
(3) Кандидат-студентите подават, освен посочените в чл. 44 документи, и диплома за висше образование.
(4) Кандидат-студентите се класират по низходящ ред на състезателния бал за места, определени от Академичния
съвет при спазване изискванията на ЗВО.
(5) Студентите заплащат семестриална такса съгласно § 6, т. 1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за
висше образование (ДВ, бр. 63 от 13.08.2010 г.). Таксата се внася в началото на всеки семестър.
Чл. 34. Отстранените студенти могат да кандидатстват за възстановяването им за втори и по-горен курс след
успешно издържан ЕПИ (и чужд език за определени професионални направления/поднаправления/специалности)
само за направлението/поднаправлението/специалността, по която са се обучавали.
Чл. 35. (1) Лауреатите на национални и международни олимпиади, завършващи средно образование в годината, в
която се провежда олимпиадата, се приемат без конкурсен изпит, когато изпитът (модул 3) по желаното от тях
професионално направление/поднаправление съвпада с предмета на олимпиадата.
(2) Когато конкурсните изпити са повече от един, на лауреатите на национални и международни олимпиади се
признава оценка отличен (6.00) за този от тях, който съвпада с предмета на олимпиадата. Кандидат-студентите се
явяват на останалите конкурсни изпити и участват в класирането по реда, установен в настоящия правилник.
(3) Лауреати на национални и международни олимпиади по смисъла на Наредбата за държавните изисквания за
приемане на студенти във висшите училища на Р България са лица, които са получили оценка отличен (6.00) на
националните олимпиади или са носители на златен, сребърен или бронзов медал от международни олимпиади.
Чл. 36. (1) На първенците от национални олимпиади по български език и литература, математика, история и
цивилизация, география и икономика, завършващи средно образование през годината, в която се провежда
олимпиадата, и получили оценка отличен 5.50 до 5.99, тези оценки се признават за резултат от конкурсен изпит в
УНСС за всички професионални направления/поднаправления.
(2) Кандидатите по ал. 1 представят служебна бележка с резултата от изпита, издадена от МОН.
(3) Кандидат-студентите по ал.1, ако желаят да се обучават в направление "Право", задължително трябва да се явят
на конкурсни изпити по български език и литература и история на България.
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Чл. 37. (1) На първенците от национални олимпиади по английски, френски, немски, испански и руски език,
завършващи средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата, и получили оценка отличен 5.50 до
5.99, тези оценки се признават за резултат от конкурсен изпит за подправление "Международни отношения",
поднаправление "Икономика с чуждоезиково обучение" и "Икономика и управление с преподаване на английски
език".
(2) Кандидатите по ал. 1 представят служебна бележка с резултата от изпита, издадена от МОН.
(3) Кандидатите по ал. 1 се явяват на ЕПИ или ЕлЕПИ с избран от тях модул 3 и участват в класирането по реда,
установен в настоящия правилник.
Чл. 38. (1) На първенците от организираните по решение на Академичния съвет (АС) национално състезание
по финанси и счетоводство и национален конкурс по счетоводство за средношколци, завършващи средно
образование през учебната 2015/2016 г., се признава оценка отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в
УНСС за поднаправление "Финанси, счетоводство и контрол".
(2) Ако кандидатите по ал. 1 желаят да се обучават в друго професионално направление/поднаправление,
трябва да се явят на конкурсни изпити съгласно Приложение № 5.1 и да участват в класирането по реда,
установен в настоящия правилник.
(3) Първенците по ал. 1 се определят с решение на АС и представят сертификат с резултата от конкурса, издаден от
УНСС.
Чл. 39. (1) По решение на АС на първенците в конкурса "Млад икономист 2015", завършващи средно
образование през учебната 2015/2016 г., се признава оценка отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за
направление "Икономика".
(2) Кандидатите по ал. 1 могат да се явят на конкурсен изпит по чужд език и да се класират в поднаправления
"Икономика с чуждоезиково обучение " и "Икономика и управление с преподаване на английски език".
(3) Желаещите да се обучават в друго професионално направление трябва да се явят на конкурсните изпити съгласно
Приложение № 5.1.
(4) Първенците по ал. 1 се определят с решение на АС и представят сертификат с резултата от конкурса, издаден от
УНСС.
Чл. 40. (1) На първенците от организираните по решение на Академичния съвет (АС) национални състезания
по "Приложна информатика" и "Приложна информатика и статистика", завършващи средно образование през
учебната 2015/2016 г., се признава оценка отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за поднаправление
"Приложна информатика, комуникации и иконометрия".
(2) Кандидатите по ал. 1 могат да се явят на конкурсен изпит по английски език и да се класират в поднаправление "Икономика и управление с преподаване на английски език" за
специалност "Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език".
(3) Желаещите да се обучават в друго професионално направление трябва да се явят на конкурсните изпити съгласно
Приложение № 5.1.
(4) Кандидатите по ал. 1 от националното състезание по "Приложна информатика" и класирани в поднаправление
"Приложна информатика, комуникации и иконометрия", след завършване на втори курс се записват в
специалност "Бизнес информатика и комуникации".
(5) Първенците по ал. 1 се определят с решение на АС и представят сертификат с резултата от конкурса, издаден от
УНСС.
Чл. 41. (1) На първенците от организирания по решение на Академичния съвет (АС) националeн конкурс за
написване на есе на чужд език, завършващи средно образование през учебната 2015/2016 г., се признава
оценка отличен 6.00 за резултат от конкурсни изпити в УНСС за поднаправление "Международни
отношения".
(2) Ако кандидатите по ал. 1 желаят да се обучават в друго професионално направление/поднаправление,
трябва да се явят на конкурсни изпити съгласно Приложение № 5.1 и да участват в класирането по реда,
установен в настоящия правилник.
(3) Първенците по ал. 1 се определят с решение на АС и представят сертификат с резултата от конкурса, издаден от
УНСС.
Чл. 42. (1) На първенците от организираното по решение на АС национално състезание по "Икономикс",
завършващи средно образование през учебната 2015/2016 г. (за участниците в състезанието от 12. клас) или
през учебната 2016/2017 г. (за участниците в състезанието от 11. клас), се признава оценка отличен 6.00 за
резултат от конкурсен изпит в УНСС за поднаправление "Икономика, общество и човешки ресурси".
(2) Кандидатите по ал. 1 могат да се явят на конкурсен изпит по английски език и да се класират в поднаправление "Икономика и управление с преподаване на английски език" за
специалност "Икономика с преподаване на английски език".
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(3) Ако кандидатите по ал. 1 желаят да се обучават в друго професионално направление/поднаправление,
трябва да се явят на конкурсни изпити съгласно Приложение № 5.1 и да участват в класирането по реда,
установен в настоящия правилник.
(4) Първенците по ал. 1 се определят с решение на АС и представят сертификат с резултата от конкурса, издаден от
УНСС.
(5) За участие в националното състезание по икономикс се допускат и ученици от 11. клас на учебната 2015/2016 г.
(6) Кандидатите по ал. 5 могат да участват в класиранията на кандидат-студентска кампания 2017 г. при успешно
дипломиране.
Чл. 43. (1) По условията на този правилник нямат право да кандидатстват:
1. Чуждестранни граждани от страни извън ЕС.
2. Лица, които излежават присъди към началото на учебната година.
3. Лица, които са студенти в същото или друго държавно висше училище, ако не представят документ, че са се
отписали.
(2) При неспазване изискванията по чл. 32 и предходната алинея лица, които се обучават за придобиване на ОКС
"бакалавър" или ОКС "магистър" в друго държавно висше училище, както и тези, притежаващи вече диплома за
висше образование за съответната ОКС, трябва да бъдат отписани.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Чл. 44. В сроковете, посочени в Приложение № 1, кандидат-студентите подават следните документи:
1. Заявление до ректора (по образец, валиден само за УНСС).
2. Диплома за завършено средно образование (оригинал и ксерокопие от него). Оригиналът от дипломата се връща
на кандидат-студента след сверяване с ксерокопието, което длъжностното лице заверява и подпечатва. Ксерокопието
не се връща.
3. Лауреатите на национални и международни олимпиади представят удостоверение от МОН (оригинал и копие).
4. Кандидатите по чл. 38, чл. 39, чл. 40, чл. 41 и чл. 42 представят сертификат от УНСС (оригинал и копие).
5. Уверение за възстановяване на студентските права за втори и по-горен курс в същото професионално
направление/поднаправление/специалност и в същото висше училище.
6. Състезателна карта (по образец за УНСС).
7. Инвалиди с изгубена работоспособност 70 и над 70%, военноинвалиди, военнопострадали, кръгли сираци, майки с
три и повече деца и близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също висше училище, представят
документ (оригинал и копие от него), удостоверяващ тези обстоятелства, заедно с другите документи.
8. Документ за самоличност (лична карта), издаден от Министерството на вътрешните работи на Република България
и ксерокопие от него.
9. Квитанция за платена такса за участие в кандидатстудентски конкурс.
Таксата за кандидатстудентски изпит се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова
сметка на УНСС:
ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01
Банка: БНБ – BIC: BNBGBGSD
Титуляр: УНСС
Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно,
и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.
За "основание за плащане" се изписва "КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА".
10. От такса за кандидатстудентски изпит се освобождават:
а) инвалиди с изгубена работоспособност 70 и над 70% – представят решение на ТЕЛК;
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б) военноинвалиди и военнопострадали – документ за инвалидност;
в) кръгли сираци – акт за раждане и акт за смърт на родителите;
г) майки с три и повече деца – акт за раждане на децата и лична карта;
д) близнаци – акт за раждане;
е) лица, отглеждани до пълнолетието си в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска
грижа (от системата на Министерството на образованието и науката).
11. Внесената такса за явяване на изпит не се връща.
Чл. 45. При подаването на документите длъжностното лице след проверка отбелязва входящия номер на
документите и дава на кандидат-студента компютърна разпечатка с входящия номер и разпределение за явяване на
изпити по сгради и зали.
Чл. 46. Попълването и подаването на документите става лично от кандидат-студента или с нотариално заверено
пълномощно на приносителя, което става неразделна част от документите за кандидатстване.
Чл. 47. Не се приемат кандидатстудентски заявления, към които не са приложени всички необходими документи или
те не са попълнени точно и четливо.
Чл. 48. Подадените кандидатстудентски документи важат за кандидатстване едновременно за всички обявени места.
Чл. 49. След изтичане на сроковете, определени в Приложение № 1, документи не се приемат.
Чл. 50. Не се правят промени и допълнения във вече подадените документи.
Чл. 51. Документи, изпратени по пощата, не се приемат.
Длъжностните лица, които приемат документите, не носят отговорност за неправилно попълнени или непредставени
в определения срок документи по вина на кандидат-студентите.

СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ
Чл. 52. (1) Кандидат-студентите полагат ЕПИ и/или ЕлЕПИ по учебни предмети и тест по чужди езици за
съответните професионални направления, посочени в Приложение № 5.1.
(2) Организацията и провеждането на изпитите се извършват от комисии, определени със заповед на ректора.
(3) Състезателните изпити се провеждат по утвърдени програми, изработени в съответствие с учебните планове и
програми за средните училища на Р България и приложени в настоящия справочник.
(4) Състезателните изпити се провеждат по график съгласно приложения 1, 2 и 3.
(5) Продължителността на писмените конкурсни изпити е:
а) 3 астрономични часа – за ЕПИ (модул 1 + модул 2 + модул 3) и журналистика – писмен;
б) 2 астрономични часа – за изпитите по английски, френски, немски, испански и руски език.
(6) Кандидат-студентите полагат конкурсни изпити в определената им сграда и зала. Забранява се явяването в друга
зала и сграда.
(7) За успешно положен приемен изпит се счита изпит с оценка не по-ниска от среден (3.00).

А. ЕПИ и тест по чужд език на хартиен носител
Чл. 53. (1) Кандидат-студентите са задължени да се явят на изпит не по-късно от 8.30 (ако изпитът започва в 9.00
часа) или 13.30 часа (ако изпитът започва в 14.00 часа) в определената сграда и зала.
Те задължително носят със себе си компютърна разпечатка с входящия номер, документ за самоличност (лична
карта) и химикалка, пишеща синьо.
(2) По време на изпитите се допуска използването само на Справочник по математика за единния приемен изпит
в УНСС.
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(3) Всеки кандидат-студент получава тестова книжка и голям плик, който съдържа карта за отговори, малък плик,
калъфче с линийка и 2 броя черни тънкописци. Ако някой от тези материали липсва или е повреден, кандидатстудентът уведомява квесторите.
Чл. 54. Писмените състезателни изпити са анонимни.
Чл. 55. (1) На картата за отговори верните отговори се отбелязват само с осигурен за целта черен
тънкописец. Не се разрешава поставянето на други знаци.
(2) Кандидат-студентът има право само на една карта за отговори и всяка грешка или неправилно маркиране на
отговори е за негова сметка.
(3) Маркирането на повече от един отговор не носи точки, дори когато единият от тях е верен.
(4) На контролната карта (най-долу под перфорацията на картата за отговори) се попълват личните данни с
химикалка, пишеща синьо. Коректното попълване гарантира правилното идентифициране на резултатите от
изпита.
(5) До картата с отговори няма публичен достъп.
Чл. 56. (1) Книжката с теста служи за чернова. В нейната дясна част може да се правят бележки и със син химикал.
(2) Книжката с теста не е официален документ и няма да бъде проверявана. До нея няма публичен достъп.
Чл. 57. Не се разрешава ползването на калкулатори.
Чл. 58. (1) По време на конкурсните изпити се забранява внасянето и ползването на мобилни телефони и
друга съобщителна техника от кандидат-студентите. При неспазване на забраната писмената работа се
анулира.
(2) Квесторите не носят отговорност и не съхраняват посочената в ал. 1 техника и оставените вещи.
Чл. 59. Кандидат-студентите, които са се явили след началото на изпита, не се допускат до участие в конкурса.
Чл. 60. (1) При доказано преписване или опит за преписване, внасяне на материали, свързани с конкурсния изпит,
както и при нарушаване анонимността на конкурса, писмената работа на кандидат-студента се анулира от
съответната комисия, като кандидатът се лишава от участие в класирането.
(2) При неспазване на което и да е изискване от указанията за попълване на теста, работата се анулира.
(3) Писмената работа се анулира, когато кандидат-студентът не отбелязва с осигурения за целта черен тънкописец в
картата за отговори.
(4) Работата се анулира и когато:







върху баркода е драскано;
драскано е върху празните полета между отговорите;
направен е опит да се изтрие вече маркиран отговор;
картата за отговори е сгъната;
повече от еднократно е прегъната контролната карта.

(5) След обявяване на края на изпита, ако кандидат-студентът продължава да работи върху теста, работата се
анулира.
(6) Кандидат-студентът предава получения в началото на изпита плик с цялото съдържание на отговорника на залата,
който в негово присъствие сверява правилно ли е попълнена контролната карта с имената и входящия номер. След
това контролната карта се запечатва в малкия плик от кандидат-студента и той изчаква запечатването на големия
плик с писмената му работа. Напуска залата и сградата.

Б. Електронен единен приемен изпит (ЕлЕПИ)
и електронен тест по чужд език (ЕлТЧЕ)
Чл. 61. (1) ЕлЕПИ и електронният тест по чужд език се провеждат в ден и час, определени от компютърното
разпределение на кандидат-студента при подаване на регистрационната карта.
(2) Кандидат-студентите са длъжни да се явят 30 минути преди началото на изпита в определената зала. Те
задължително носят със себе си компютърна разпечатка с входящия номер, документ за самоличност (лична карта) и
химикалка, пишеща синьо.
(3) По времe на изпита се допуска използването само на Справочник по математика за единния приемен изпит (за
ЕлЕПИ) в УНСС.
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(4) Кандидат-студентът няма право да използва мобилни телефони, електронни устройства и други електромагнитни
помощни инструменти (вкл. ключове, калкулатори и други метални предмети).
(5) Личните вещи се съхраняват в индивидуален сейф на входа на залата.
(6) Всеки кандидат-студент получава кратка инструкция за работа.
Чл. 62. (1) За начало на ЕлЕПИ и електронния тест по чужд език се счита регистрирането на кандидат-студента в
компютърната система.
(2) Регистрирането се извършва чрез въвеждането на екрана на компютъра на:





изпит;
ЕГН;
регистрационен номер.

(3) Регистрирането трябва да приключи до 15 минути от обявяването на изпита.
Чл. 63. (1) Основният екран, с който работят кандидат-студентите, служи за отговаряне на въпросите.
(2) Екранът се състои от 3 (три) части:



Идентификационна част, която съдържа:

-

данните на кандидат-студента;
датата и началния час на изпита;

-

оставащото време до края на изпита;

-

номера на индивидуалния електронен изпит, на който се явява кандидат-студентът.




Навигационна част – за избор на въпрос. Представлява последователност от двойки редове, като на
първия ред са записани "Номера на въпросите", а на втория ред – "Дадени отговори".
Съдържание на отделния въпрос – появява се след кликване върху номер на въпрос от навигационната
част. След съдържанието на въпроса най-отдолу се появяват петте възможни отговора.

(3) Групата от 6 (шест) бутона осигурява възможността винаги един от тях да бъде избран. Верният отговор се
посочва чрез избор на един от първите пет бутона. Шестият бутон анулира вече избрания отговор или оставя
въпроса без отговор. Избраният отговор може да се променя.
Чл. 64. ЕлЕПИ и електронният тест по чужд език приключват:




по желание на кандидат-студента с натискане на бутона "Край на изпита";
автоматично, след изтичане на времето за провеждане на изпита.

Чл. 65. Изпитът се анулира при:







опит за спиране или рестартиране на индивидуалния компютър на кандидат-студента;
опит за стартиране на друго приложение, различно от това на изпита;
неспазване на пълен ред и тишина;
опит за влизане в разговор с други кандидат-студенти;
неспазване на изискванията на чл. 59, ал. 4 и указанията на квесторите.

Чл. 66. Резултатите от ЕлЕПИ и от електронния тест по чужд език се обявяват до два работни дни след края на всяка
сесия (края на съответния месец) в сайта на УНСС, на листинги, разлепени в сградата на УНСС, или чрез SMS (ако
кандидат-студентът се регистрира и активира съответната услуга).

В. Устни изпити
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Чл. 67. (1) Устни изпити се разрешават само за незрящи кандидат-студенти или такива с парализа, която
възпрепятства полагането на писмен конкурсен изпит. За тази цел те подават заявление до ректора,
придружено с копие на решението на ТЕЛК. Изключения не се допускат под никаква форма.
(2) Устният изпит се провежда по програмите на съответните специални части от ЕПИ – модул 3 – "География на
България", "История на България" и "Български език и литература".
(3) Устните изпити се провеждат само през м. юли от комисии, съставени в деня на изпита.
Чл. 68. До устен изпит по журналистика се допускат кандидат-студенти с оценка от държавен зрелостен изпит
(матура) по български език и литература или успешно издържан ЕПИ (ЕлЕПИ) с модул 3 – "Български език и
литература", и получили на писмения изпит по журналистика оценка не по-ниска от добър 4.00.
Препоръчително е кандидат-студентите да носят часовник.

ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ
Чл. 69. Знанията на кандидат-студентите се оценяват по шестобалната система.
Чл. 70. (1) Картата с отговори от ЕПИ и картата от теста по чужд език се сканира два пъти.
(2) Всеки верен отговор носи 4 точки, грешен – минус 1 точка, а немаркиран отговор – 0 точки.
(3) Маркирането на повече от един отговор не носи точки дори когато единият от тях е верен.
(4) При образуване на оценката за класиране в професионално направление "Право" и професионално направление
"Обществени комуникации и информационни науки" (само за специалност "Медии и журналистика") не се оценява
модул 2 – "Математика – основи".
(5) 1. Изпитът по български език и литература завършва с две оценки – едната от модул 1 + модул 3 – за
кандидатстващите за професионално направление "Право" и професионално направление "Обществени
комуникации и информационни науки" (само за специалност "Медии и журналистика"), и другата – от модул 1 +
модул 2 + модул 3 – за всички останали направления/поднаправления.
2. Изпитът по история на България завършва с две оценки – едната от модул 3 за професионално направление
"Право", и другата от модул 1 +
+ модул 2 + модул 3 – за всички останали направления/поднаправления.
(6) Резултатът от ЕПИ и от теста по чужд език се обявява като интегрирана оценка, която е окончателна и не се
преразглежда.
(7) До картата с отговорите няма публичен достъп.
Чл. 71. Отговорите на устните изпити се оценяват с точност до 0,25. Оценката на комисията е окончателна.
Чл. 72. Обявените оценки на писмените работи са окончателни съгласно чл. 8, ал. 2 от Наредбата за държавните
изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България.
Чл. 73. (1) Резултатите от изпитите се обявяват официално в сградата на УНСС и допълнително на интернет
адрес: www.unwe.bg
(2) Кандидатите са длъжни сами да се информират за резултатите от конкурсните изпити.

ОБРАЗУВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИЯ БАЛ
Чл. 74. (1) Балът за класиране на кандидат-студентите за професионалните направления/поднаправления с един
основен предмет се образува като сума от:




средния успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно);
оценката от успешно положен ЕПИ или ЕлЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири),
или оценката от държавния зрелостен изпит (матурата) по основен предмет, умножена с коефициент 1
(едно).

Максималният бал с оценка от единен приемен изпит е 30 единици.
Максималният бал с оценка от матура е 12 единици.
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(2) Балът за класиране на кандидат-студентите за професионалните направления/поднаправления, за които се
изисква изпит по един основен предмет и изпит по чужд език, се образува като сума от:





средния успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно);
оценката от успешно положен ЕПИ или ЕлЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири),
или оценката от държавния зрелостен изпит (матурата) по основен предмет, умножена с коефициент 1
(едно);
оценката по чужд език от положен приемен изпит, умножена с коефициент 1 (едно), или оценката от
държавния зрелостен изпит (матурата) по чужд език, умножена с коефициент 0,5 (нула цяло и пет десети).

Максималният бал с оценки от единен приемен изпит е 36 единици.
Максималният бал с оценки от държавен зрелостен изпит (матура) е 15 единици.
(3) За класиране в професионално направление/поднаправление, когато се изисква приемен изпит по основен
предмет и приемен изпит по чужд език и се получи съчетание на оценка от приемен изпит и оценка от държавен
зрелостен изпит, състезателният бал се формира, като всяка една от оценките участва със съответния коефициент.
Максималният бал с оценка от държавен зрелостен изпит (матура) по основен предмет и оценка от издържан
приемен изпит по чужд език е 18 единици.
Максималният бал с оценка от единен приемен изпит по основен предмет и оценка от държавен зрелостен
изпит (матура) по чужд език е 33 единици.
(4) Балът за класиране на кандидат-студентите за поднаправление "Финанси, счетоводство и контрол" се образува
като сума от:




средния успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно);
оценката от успешно положен ЕПИ или ЕлЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири).

Максималният бал е 30 единици.
(5) За професионално направление "Право" със специалност "Право" балът се образува като сума от:





средния успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно);
удвоената оценка от теста по български език и езикова култура и български език и литература (модул 1 и
модул 3 на ЕПИ или ЕлЕПИ) без модул 2 "Математика – основи";
утроената оценка от втора част на ЕПИ или ЕлЕПИ, модул 3 – "История на България".

Максималният бал е 36 единици.
(6) 1. За професионално направление "Обществени комуникации и информационни науки" със специалност "Медии
и журналистика" балът се образува като сума от:






средния успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно);
удвоената оценка от държавния зрелостен изпит (матурата) по български език и литература или от теста по
български език и езикова култура и български език и литература (модул 1 и модул 3 на ЕПИ или ЕлЕПИ)
без модул 2 "Математика – основи";
удвоената оценка от писмения изпит по журналистика;
оценката от устния изпит по журналистика.

Максималният бал е 36 единици.
2. За професионално направление "Обществени комуникации и информационни науки" със специалност "Медия
икономика" балът се образува като сума от:




средния успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно);
оценката от успешно положен ЕПИ или ЕлЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири),
или оценката от държавния зрелостен изпит (матурата) по основен предмет, умножена с коефициент 1
(едно);

Максималният бал е 30 единици.
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Чл. 75. На лауреатите на национални и международни олимпиади по смисъла на Наредбата за държавните
изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България се признава оценка отличен
(6.00), когато изпитът (модул 3) по желаните от тях професионални направления/поднаправления съвпада с предмета
на олимпиадата.
Чл. 76. На първенците от състезанията, организирани с решение на АС, се признава оценка отличен 6.00 за резултат
от конкурсен изпит в УНСС за професионалните направления/поднаправления съгласно решение на АС.
Чл. 77. (1) Кандидат-студентите не образуват състезателен бал и не участват в класирането, когато:





не са се явили на състезателен изпит;
са получили слаба оценка (2.00), когато са се явили на изпит по един основен предмет и са завършили
средно образование преди 2008 г. Ако слабата оценка е по втори конкурсен изпит, не се образува бал само
за направлението/поднаправлението, за което е полаган;
не са подали документи в определения срок (Приложение № 1).

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ
Чл. 78. В класирането участват кандидатите, успешно издържали състезателните изпити по предметите, предвидени
за съответните професионални направления/поднаправления, или с оценката от държавен зрелостен изпит –
Приложение № 5.1.
Чл. 79. (1) Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на посочените от кандидат-студента
професионални направления и поднаправления в състезателната карта.
(2) При класирането се спазва последователността на шифрите на професионалните направления и поднаправления,
посочени от кандидат-студента (а не по тяхното словесно описание). При допуснато несъответствие отговорност
носи кандидат-студентът.
(3) За професионални направления и поднаправления, които не са посочени в състезателната карта, кандидатите не
се класират.
(4) По време на класиранията не се разрешава промяна в предварително заявената от кандидат-студента
последователност на желаните професионални направления и поднаправления.
Чл. 80. (1) Класирането на кандидатите се извършва в два раздела – приети за студенти и резерви, по професионални
направления и поднаправления в две категории: мъже и жени.
(2) Квотите за мъже и жени се разпределят пропорционално на броя на мъжете и жените, подали документи за
класиране.
(3) Незаетите места за категория мъже в хода на класирането се прехвърлят в категория жени и обратно.
Чл. 81. Лауреати на национални и международни олимпиади се приемат извън утвърдения прием.
Чл. 82. Първенците от състезанията, организирани с решение на АС, се класират по реда, установен в настоящия
правилник.
Чл. 83. Кандидат-студенти, получили равен състезателен бал за последното планово място за дадено професионално
направление или поднаправление и категория, се приемат за студенти.
Чл. 84. Приемат се и кандидатите, чиито студентски права се възстановяват при успешно издържани
кандидатстудентски изпити. Възстановяването се извършва за втори и по-горен курс за направлението/поднаправлението/специалността, по която са се обучавали, без да заемат планови места.
Чл. 85. (1) Класирането се извършва на три етапа, а при необходимост – на четири етапа. Кандидатите са длъжни да
се информират за сроковете на отделните класирания, записване и потвърждаване, посочени в Приложение № 4 и в
сайта на УНСС.
(2) Първо класиране с резерви. Класираните кандидат-студенти могат:
1. Да се запишат в професионалното направление/поднаправление, в което са приети, като представят всички
необходими документи по чл. 89 и получат факултетен номер. Те не участват в следващите етапи на класирането.
2. Да потвърдят желанието си да се обучават в УНСС, като депозират диплома оригинал за средно образование и
попълнят декларация по образец за участие в следващ етап на класиране за по-предна желана специалност.
3. Класираните по първо желание могат да се запишат или да потвърдят желанието си да се обучават в УНСС.
4. Класираните по второ, трето и т.н. желание, подали декларация и диплома оригинал, при наличие на свободни
места могат да преминат в по-предно желание по реда на посочените от тях в състезателната им карта
професионални направления/поднаправления.
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5. Да не потвърдят или да не се запишат. В тези случаи те отпадат от всички класирания.
6. Кандидат-студентите, посочени в списъка на резервите, подават декларация по образец, депозират диплома
оригинал за средно образование и представят лична карта за участие в следващите етапи на класирането. Ако не
потвърдят участието си в следващите класирания, отпадат от тях.
(3) Второ класиране с резерви. Извършва се при наличие на незаети и непотвърдени места след първото класиране.
При наличие на свободни места след записване и потвърждаване на класираните кандидат-студенти се извършва
второ класиране. В него на местата на отказалите се от първото класиране първо се класират потвърдилите, а след
това потвърдилите резерви по низходящ ред на бала и в съответствие с реда на направленията/поднаправленията в
състезателната им карта. При второто класиране резервите, които са потвърдили участието си в следващите
класирания, могат да бъдат класирани в направление/поднаправление, различно от това, в което са били резерви.
Класираните кандидат-студенти могат:
1. Да се запишат в професионалното направление/поднаправление, в което са приети, след което не участват в
следващите класирания.
2. Да изчакат трето класиране.
(4) Трето класиране. Извършва се за попълване на незаетите места.
(5) Допълнително класиране за попълване на отделни незаети места (по условията на чл. 87).
Чл. 86. (1) След третото класиране при наличие на незаети места в рамките на утвърдения прием и при успешно
издържани конкурсни изпити или с оценка от държавния зрелостен изпит (матурата) по решение на Ректорския съвет местата могат да се допълват от лица със:







трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70%;
военноинвалиди и военнопострадали;
кръгли сираци;
майки с три и повече деца;
близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също професионално
направление/поднаправление и висше училище и единият от тях е приет.

(2) В срок от 4 до 5 август 2016 г. кандидатите по ал. 1 подават допълнително заявление до ректора, придружено с
документ, удостоверяващ обстоятелството.
(3) Ректорският съвет се произнася по записването им в направление или поднаправление.
Чл. 87. (1) След записване на студентите след третото класиране при наличие на отделни незаети места се извършва
допълнителен прием – четвърти етап на класирането.
(2) Свободните места при допълнителния прием ще се заемат от некласирани резерви с издържан изпит и кандидати
с оценка от държавен зрелостен изпит (матура), аналогичен на конкурсните изпити в УНСС.
(3) Кандидат-студенти, явили се на конкурсен изпит, могат да участват в класирането на допълнителния прием с
оценката от държавен зрелостен изпит (матура), различен от конкурсния изпит.
За целта кандидат-студентите трябва да подадат кандидатстудентски документи за участие в допълнителния прием
в следните срокове:

от 8 август до 9 август
11 август
от 12 август до 13 август

допълнителен прием на документи за попълване на отделни незаети места
обявяване на допълнителното класиране
записване на класираните

(4) Балът на кандидат-студентите за допълнителния прием по ал. 1 се образува аналогично на балообразуването в
УНСС за съответното професионално направление/поднаправление.

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ
Чл. 88. (1) Новоприетите студенти се записват със заповед на ректора по обявен в приложенията график.
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(2) Студентите, приети в направление/поднаправлениe с изучаване на чужд език, се записват в езиковите групи с
езика, с който са кандидатствали.
(3) Студенти, които не са се записали в определените срокове, губят студентските си права.
(4) Записването на студентите става лично или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което остава
неразделна част от документите за записване на студента.
Чл. 89. При записването си освен подадените документи студентите представят и следните документи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Диплома за средно образование – оригинал.
Четири снимки с формат 3,5/4,5 см.
Документи за записване на новоприети студенти (по образец на УНСС).
Лична карта, която след проверка се връща на студента.
Медицинско удостоверение от личния лекар.
Документ за внесена такса за обучение.

Таксата за обучение се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:
ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01
Банка: БНБ – BIC: BNBGBGSD
Титуляр: УНСС
Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и
фамилно, ЕГН и ВХОДЯЩИЯТ НОМЕР на студента.
За "основание за плащане" се изписва "ТАКСА за ОБУЧЕНИЕ".

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ,
ОБУЧАВАЩИ СЕ В ЧУЖДЕСТРАННИ ВИСШИ УЧИЛИЩА
Чл. 90. (1) Български студенти, приети в Университета за национално и световно стопанство и заминали да се
обучават за пълен или частичен срок в чуждестранни висши училища съгласно подписани междуправителствени
спогодби за образователен, културен и научен обмен, при прекратяване на обучението си преди срока могат да
продължат обучението си в направлението/поднаправлението/специалността, по която са били приети, само ако са
изпълнили учебните си задължения в чуждестранното висше училище.
(2) Студентите, изпратени по реда на ал. 1, ежегодно удостоверяват с документ, че са изпълнили учебните си
задължения в чуждестранното висше училище.
Чл. 91. Български граждани, придобили студентски права в чуждестранни висши училища, могат да продължат
образованието си в Университета за национално и световно стопанство при завръщане в страната, ако имат
завършена най-малко една учебна година, при условия, определени с решение на Академичния съвет.
Чл. 92. (1) Преместването на студентите от чуждестранни висши училища се извършва до началото на учебната
година, като се подават следните документи:
1.
2.
3.

Заявление до ректора.
Академична справка от висшето училище за положените изпити и придобитите кредити (преведена и
легализирана).
Диплома за завършено средно образование. Завършилите средно образование в чужбина представят
диплома (преведена и легализирана) и удостоверение от регионалния инспекторат по образование (РИО) по
местоживеене за признато средно образование, без да се изисква минимален входящ бал за съответното
направление/поднаправление.

(2) Документи по ал. 1 се подават от 01.08.2016 г. до 19.08.2016 г. Академичната справка (преведена и легализирана)
се съгласува с Националния център за информация и документация за установяване на автентичността ? и статута на
образователната институция, която я е издала.
Чл. 93. Ректорът решава окончателно приемането на студентите по
чл. 92, като може да определи и допълнителни условия.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. За проявена недобросъвестност и за неспазване на установения ред при оценяването на писмените работи,
обработката на кандидатстудентските документи, класирането и записването на студентите членовете на комисиите
се наказват съгласно чл. 58 (1), т. 7 от Закона за висшето образование, а лицата от административния персонал – по
чл. 188 от Кодекса на труда. На виновните лица не се изплаща възнаграждение за проверка на писмените работи.
Ако извършеното деяние е престъпление, за него се уведомява прокуратурата.
§ 2. Кандидат-студентите, представили документи с невярно съдържание, направили опит да дадат невярна
информация при попълване на кандидатстудентските си документи, да заблудят приемателните комисии или ръководството на Университета за национално
и световно стопанство, се отстраняват от участие в конкурса и се уведомява прокуратурата за търсене на наказателна
отговорност. Ако неверността на кандидатстудентските документи бъде установена след приемането на кандидата за
студент независимо от курса на обучение, той се отстранява от университета и се уведомява прокуратурата за
търсене на наказателна отговорност.
§ 3. Заявленията и жалбите на кандидат-студентите, свързани с класирането, се подават до ректора най-късно в
тридневен срок след обявяване на окончателното класиране. Съгласно нормативните изисквания се изпраща писмен
отговор до 02.09.2016 г.
§ 4. Ректорът решава окончателно всички въпроси, свързани с приемането на студентите в УНСС.
§ 5. Посочените срокове в приложенията могат да претърпят известни промени само по непреодолими причини.
Същите ще бъдат обявени на кандидатстудентското табло и в сайта на УНСС: www.unwe.bg
§ 6. Особени случаи при преместването на български студенти от чужбина и от други висши училища в страната в
Университета за национално и световно стопанство се решават от ректора.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Правилникът е изработен на основание на Закона за висшето образование и Наредбата за държавните изисквания
за приемане на студенти във висшите училища на Република България и отменя Правилника за приемане на
студенти в Университета за национално и световно стопанство през учебната 2015/2016 г.
2. В справочника могат да настъпят промени след утвърждаване на местата за приемане на студенти в УНСС за
учебната 2016/2017 г. от Министерския съвет.
3. Промени в настоящия правилник ще бъдат направени, ако бъдат приети изменения в Закона за висшето
образование и Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти. Тези промени ще бъдат оповестени с
допълнително издание (диплянка) или обявени на кандидатстудентското табло и на интернет адрес: www.unwe.bg

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В УНСС НА ГРАЖДАНИ
НА ДЪРЖАВИ ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
И ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в Университета за национално и световно
стопанство:
1.
2.
3.

в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен;
съгласно актове на Министерския съвет;
при условията на чл. 95, ал. 7 и 9 от Закона за висшето образование.
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Чужденци могат да кандидатстват за обучение и при условията и по реда за приемане на българските граждани във
висшите училища на Република България, ако:
- имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;
- имат статут на бежанци;
- са от българска народност, удостоверена по реда на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за
осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.
Чуждестранните граждани, които кандидатстват при условията на междуправителствени спогодби и съгласно актове
на Министерския съвет, подават документите си в Министерството на образованието и науката и се приемат при
условията и реда, определени в съответната спогодба и акт на Министерския съвет.
Чуждестранните граждани, които кандидатстват при условията на чл. 95, ал. 7 и 9 от ЗВО, подават документите си в
УНСС, сектор "Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите" – кабинет 1030, в срок до 1 октомври в
годината на кандидатстването.
Необходими документи за кандидатстване:
1.
2.

Заявление (по образец).
Копие от документа за завършено средно образование и от приложението с оценките.

Минималният среден успех от учебните предмети от документа за завършено средно образование, които са
балообразуващи (математика, литература, география, история) за направлението (специалността), за което
кандидатства лицето, 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.
1.
2.

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.
Документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Република България – за
кандидатите, които няма да преминават езикова и специализирана подготовка (изисква се за кандидатите,
които ще се обучават в направленията и поднаправленията с преподаване на български език в
образователно-квалификационна степен "бакалавър").
Документ за владеене на английски език – диплома или сертификат по:

- TOEFEL Paper – не по-малко от 590 т., или
- TOEFEL CBIT – не по-малко от 243 т., или
- TOEFEL IBT – не по-малко от 96 т., или
- TOEIC – не по-малко от 780 т., или
- IELTS – не по-малко от 7,5 т., или
- CAMBRIDGE CAE, CAMBRIDGE PROFICIENCY, CAMBRIDGE FIRST CERTIFICATE – с оценки А и В (изисква
се за кандидатите, които ще се обучават в поднаправление "Икономика и управление с преподаване на английски
език", в образователно-квалификационна степен "бакалавър").
1.
2.
3.
4.

Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване и заверено от
съответните органи в страната, от която лицето кандидатства.
Копие от документите за гражданство – за кандидатите с двойно гражданство, едно от които е българско.
Две снимки.
Копие от документ за самоличност.

Документите по т. 2, 3 и 7 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.
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Чуждестранните граждани, които не владеят български език, през първата година се обучават в подготвителен курс
по езикова и специализирана подготовка по български език.
Чуждестранните граждани, които не притежават документ за владеене на английски език, могат да положат изпит
пред комисия за установяване на техните комуникативни и терминологични компетенции, необходими за обучение
на английски език. Резултатите от изпита се считат за "издържал" при оценка не по-ниска от мн. добър 5.00.
Останалите кандидати не се допускат до класиране.
Чуждестранните граждани, които не владеят английски език, през първата година се обучават в подготвителен курс
по езикова и специализирана подготовка по английски език.
Обучението в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и по английски език
на чуждестранните студенти, одобрени за обучение в УНСС, се провежда от Департамента за езиково обучение
(ИЧС) към Софийския университет "Св. Климент Охридски".
Чуждестранните граждани, приети за студенти в УНСС, могат да продължат обучението си в първи курс в
образователно-квалификационна степен "бакалавър" съответно:
- след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език
и специализираните дисциплини, като оценката от изпита по български език е не по-ниска от добър 4.00 на ниво В2;
- след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по
специализираните дисциплини и по английски език, като нивото на владеене на английски език да съответства на:
- TOEFEL Paper – не по-малко от 590 т., или
- TOEFEL CBIT – не по-малко от 243 т., или
- TOEFEL IBT – не по-малко от 96 т., или
- TOEIC – не по-малко от 780 т., или
- IELTS – не по-малко от 7,5 т., или
- CAMBRIDGE CAE, CAMBRIDGE PROFICIENCY, CAMBRIDGE FIRST CERTIFICATE – с оценки А и В, или
- Общата европейска рамкова програма – не по-ниско от ниво В2.
Таксите за обучение на чуждестранните студенти се определят ежегодно с постановление на Министерския съвет.

ПРОЦЕДУРА ПО КАНДИДАТСТВАНЕ
1.

2.

3.

4.

5.

В срок до 1 октомври документите се подават в Университета за национално и световно стопанство –
сектор "Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите" (кабинет 1030). Те могат да бъдат
подадени лично от кандидата или от упълномощен представител.
След като приеме документите, сектор "Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите" в
едномесечен срок ги подготвя и изпраща в Министерството на образованието и науката – Дирекция "Студенти, докторанти и специализанти",
с оглед изпълнение на процедурата по издаване на удостоверение. Срокът за издаване на удостоверението
от МОН е един месец.
След като получи удостоверението от МОН, сектор "Чуждестранни студенти и европриложения към
дипломите" уведомява кандидатите, че могат да получат удостоверението си лично или от упълномощен
представител и да подадат документите си за издаване на виза вид "D".
Документи за издаване на виза вид "D" се подават в посолството на
Р България в съответната държава, откъдето е кандидатът, оттам се получава и самата виза. Срокът за
издаване на виза също е един месец, но може да бъде и повече.
След получаване на виза вид "D" и пристигането им в Р България кандидатите се записват в сектор
"Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите", съответно в подготвителен курс по езикова и
специализирана подготовка или за обучение в образователно-квалификационна степен "бакалавър".
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За допълнителна информация:
Сектор "Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите"
Кабинет 1030
Тел. 359 2/ 81 95 438
359 2/ 81 95 360

Приложение № 1
ГРАФИК

за подаване на регистрационни карти за участие
в предварителните изпити на хартиен носител (ЕПИ и ТЧЕ)

от 15 февруари до 9
март
от 14 март до 6 април

за явяване на първа предварителна
сесия (ЕПИ и ТЧЕ)
за явяване на втора
предварителна сесия (ЕПИ)

Регистрационни карти се разпечатват от уебстраницата
на университета или се получават в Центъра за прием на документи
ГРАФИК

за подаване на регистрационни карти за изпитни сесии
с електронен единен приемен изпит (ЕлЕПИ и ЕлТЧЕ)

подаване на регистрационни
карти

време за явяване на изпити
от 25 януари

от 5 януари до 22 януари
от 25 януари до 12 февруари
от 15 февруари до 11 март

от 15 февруари
от 14 март
от 11 април

от 14 март до 8 април

от 9 май
от 11 април до 5 май
от 9 май до 10 юни

от 13 юни

СРОК
за подаване на документи за класиране и редовна кампания
от 13 юни до 1 юли
ВАЖНО!
Ще се приемат кандидатстудентски документи,
маркирани с холограмни стикери на Университета за национално
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и световно стопанство, удостоверяващи съответствието
на документите с утвърдения оригинален образец.

от понеделник до петък

Работно време на комисиите по прием на документи
от 8.00 до 16.30 ч.

събота 25 юни

от 8.00 до 14.00 ч.

Приложение № 2
ГРАФИК
за провеждане на предварителните изпити за учебната 2016/2017 г.

Дата

Изпит

Първа предварителна сесия (ЕПИ и ТЧЕ)
13 март (неделя)
Български език и литература от 9.00 ч.
13 март (неделя)

География на България от 14.00 ч.

20 март (неделя)

Математика от 9.00 ч.

20 март (неделя)

История на България от 14.00 ч.

27 март (неделя)

Английски, немски, френски, испански и
руски ез. от 14.00

Втора предварителна сесия (ЕПИ)
10 април (неделя) Български език и литература от 9.00 ч.
10 април (неделя)

География на България от 14.00 ч.

17 април (неделя)

Математика от 9.00 ч.

17 април (неделя)

История на България от 14.00 ч.
ВАЖНО!

Кандидат-студентите се явяват в определените сгради и зали
не по-късно от 8.30 ч. (когато изпитът започва от 9.00 ч.)
или 13.30 ч. (когато изпитът започва от 14.00 ч.)
и задължително носят компютърната разпечатка
с входящия номер и документ за самоличност (лична карта).

Приложение № 3
ГРАФИК
за провеждане на редовните изпити
за учебната 2016/2017 г. м. юли
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Дата

Състезателни изпити
Български език и литература

7 юли (четвъртък)

Чужди езици (английски, немски,
френски,
испански и руски)

8 юли (петък)

Журналистика (писмен)

9 юли (събота)

История на България

10 юли (неделя)

География на България

6 юли (сряда)

11юли (понеделник) Математика
12 юли (вторник)

Журналистика (устен)

Всички изпити започват в 9.00 ч.

ВАЖНО!
Кандидат-студентите се явяват в определените сгради и зали
не по-късно от 8.30 ч. и задължително носят компютърната
разпечатка с входящия номер и документ за самоличност (лична карта).

Приложение № 4

СРОКОВЕ
за етапите на класиране, потвърждаване и записване на студентите

15 юли
18 юли – 21 юли

обявяване на първо класиране с резерви
потвърждаване или записване на
класираните
и потвърждаване на резервите

25 юли
26 юли – 28 юли

обявяване на второ класиране с резерви
записване на класираните

30 юли
01 август – 03
август

обявяване на трето класиране

08 август – 09
август

допълнителен прием на документи за
попълване на отделни незаети места

записване на класираните
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11 август
12 август – 13
август

обявяване на допълнителното класиране
записване на класираните

ВАЖНО!
Кандидат-студентите са длъжни лично да проверяват изнесената
информация за класиранията, потвърждаването,
записването и да спазват посочените срокове!

Работно време на комисиите по записване на новоприетите студенти
от понеделник до петък

от 08.00 до 16.30 ч.

събота

от 08.00 до 14.00 ч.

Приложение № 5.1
СПИСЪК
на професионалните направления/поднаправления в УНСС,
на състезателните изпити и начина на образуването на бал

Конкурсни изпити
единен приемен изпит (ЕПИ)
първи
втори
трети

Професионални
направления/поднаправления
модул
1

2

Балообразуване
чужд
език

модул

модул

(тест)

среден
успех от
дипломата

3

4

5

6

Математика
или
География на
България,
или
Български
1. "Икономика"
език и
1.1.
Български
литература,
Поднаправление език и
или История
"Икономика
езикова Математика
на
и бизнес"
култура – основи
България
24

–

оценка от
ЕПИ/ДЗИ
7

оценката от
успешно
положен ЕПИ по
основен
предмет,
среден
умножена с
успех от
коефициент 4
дипломата
(четири), или
за средно
оценката от ДЗИ
образование,
(матура) по
умножен с
основен
коефициент
предмет,
1 (едно)
умножена с

коефициент 1
(едно)

Математика
или
География на
България,
или
1.2.
Български
Поднаправление
език и
"Икономика, об- Български
литература,
щество и
език и
или История
човешки
езикова Математика
на
ресурси"
култура – основи
България

Математика
или
География
на България,
или
Български
език и
1.3.
Български
литература,
Поднаправление език и
или История
"Икономика и езикова Математика
на
инфраструктура" култура – основи
България

–

–

оценката от
успешно
положен ЕПИ по
основен
предмет,
умножена с
коефициент 4
среден
(четири), или
успех от оценката от ДЗИ
дипломата
(матура) по
за средно
основен
образование,
предмет,
умножен с
умножена с
коефициент коефициент 1
1 (едно)
(едно)

среден
успех от
дипломата
за средно
образование,
умножен с
коефициент
1 (едно)

Математика
или
География
на България,
среден
или
успех от
Български
дипломата
1.4.
език и английски, за средно
Поднаправление Български
литература, френски, образование,
"Икономика с
език и
или История немски, умножен с
чуждоезиково езикова Математика
на
испански коефициент
обучение"
култура – основи
България или руски 1 (едно)
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оценката от
успешно
положен ЕПИ
по основен
предмет,
умножена с
коефициент 4
(четири), или
оценката от
ДЗИ (матура)
по основен
предмет,
умножена с
коефициент 1
(едно)
оценката от
успешно
положен ЕПИ
по основен
предмет,
умножена с
коефициент 4
(четири), или
оценката от
ДЗИ (матура)
по основен
предмет,
умножена с
коефициент 1
(едно), и
оценката по

чужд език от
положен
приемен изпит,
умножена с
коефициент 1
(едно), или
оценката от
ДЗИ (матура)
по чужд език,
умножена с
коефициент 0,5
(нула цяло и
пет десети)
оценката от
успешно
положен ЕПИ
по основен
предмет,
умножена с
коефициент 4
(четири), или
оценката от
ДЗИ (матура)
по основен
предмет,
умножена с
коефициент 1
(едно), и
оценката по
английски език
от положен
Математика
приемен изпит,
или
умножена с
География
коефициент 1
на България,
среден
(едно), или
или
успех от
оценката от
1.5.
Български
дипломата ДЗИ (матура)
Поднаправление
език и
за средно по английски
"Икономика и Български
литература,
образование, език, умножена
управление с
език и
или История
умножен с с коефициент
преподаване на езикова Математика
на
английски коефициент 0,5 (нула цяло и
английски език" култура – основи
България
език
1 (едно)
пет десети)
Математика
или
Български
1.6.
География
език и
Поднаправление
на България,
езикова Математика
"Финанси,
или
култура – основи
счетоводство и
Български
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–

среден
оценката от
успех от
успешно
дипломата положен ЕПИ
за средно
по основен
образование,
предмет,
умножен с
умножена с

контрол"

език и
литература,
или История
на България

Математика
или
География
на България,
или
1.7.
Български
Поднаправление
език и
"Приложна
Български
литература,
информатика,
език и
или История
комуникации и езикова Математика
на
иконометрия"
култура – основи
България

Математика
или
География
на България,
или
Български
Български
език и
2.
език и
литература,
"Администрация езикова Математика или История
и управление"
култура – основи на България

коефициент коефициент 4
1 (едно)
(четири)

–

–

среден успех
от
дипломата
за средно
образование,
умножен с
коефициент
1 (едно)

оценката от
успешно
положен ЕПИ
по основен
предмет,
умножена с
коефициент 4
(четири), или
оценката от
ДЗИ (матура)
по основен
предмет,
умножена с
коефициент 1
(едно)

среден
успех от
дипломата
за средно
образование,
умножен с
коефициент
1 (едно)

оценката от
успешно
положен ЕПИ
по основен
предмет,
умножена с
коефициент 4
(четири), или
оценката от
ДЗИ (матура)
по основен
предмет,
умножена с
коефициент 1
(едно)

Математика
или
География
на България,
среден
3. "Политически
или
успех от
науки"
Български
дипломата
3.1.
език и английски, за средно
Поднаправление
Български
литература, френски, образование,
"Международни
език и
или История немски, умножен с
отношения"
езикова Математика
на
испански коефициент
култура – основи
България или руски 1 (едно)
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оценката от
успешно
положен ЕПИ
по основен
предмет,
умножена с
коефициент 4
(четири), или
оценката от
ДЗИ (матура)
по основен
предмет,
умножена с
коефициент 1

(едно), и
оценката по
чужд език от
положен
приемен изпит,
умножена с
коефициент 1
(едно), или
оценката от
ДЗИ (матура)
по чужд език,
умножена с
коефициент 0,5
(нула цяло и
пет десети)

Математика
или
География на
България, или
Български
език и
Български
литература,
3.2.
език и
или История
Поднаправление езикова Математика
на
"Политология"
култура – основи
България

Математика
или
География на
България, или
Български
4.1.
език и
Поднаправление Български
литература,
"Социология/ико- език и
или История
номика и
езикова Математика
на
общество"
култура – основи
България

-

оценката от
успешно
положен ЕПИ по
основен
предмет,
умножена с
коефициент 4
среден
(четири), или
успех от оценката от ДЗИ
дипломата
(матура) по
за средно
основен
образование,
предмет,
умножен с
умножена с
коефициент коефициент 1
1 (едно)
(едно).

–

оценката от
успешно
положен ЕПИ по
основен
предмет,
умножена с
коефициент 4
среден
(четири), или
успех от оценката от ДЗИ
дипломата
(матура) по
за средно
основен
образование,
предмет,
умножен с
умножена с
коефициент коефициент 1
1 (едно)
(едно)

4. "Социология,
антропология и
науки за
културата"

5. "Обществени

Български
език и
езикова

–

Български
език и
литература
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–

среден
удвоената
успех от оценка от модул
дипломата 1 и 3 Български

комуникации и
култура
информационни
или
науки"
матура по
български
5.1. "Медии
език и
и журналистика"
литература

или матура по
български
език и
литература и
Журналистика
(писмен и
устен)

за средно език и езикова
образование,
култура и
умножен с български език и
коефициент литература или
1 (едно) ДЗИ (матура) по
български език и
литература,
удвоената от
писмения изпит
по журналистика
и оценката от
устния изпит по
журналистика

Продължение

1

2

5.2. "Медия
икономика"

6. "Право"

3

4

5

Математика
или
География на
България,
или
Български
Български
език и
език и
литература,
езикова Математика или История
култура – основи на България

Български
език и
езикова
култура

–

Български
език и
литература и
История на
България

6

7

–

оценката от
успешно положен
ЕПИ по основен
предмет,
умножена с
среден
коефициент 4
успех от
(четири), или
дипломата оценката от ДЗИ
за средно
(матура) по
образование, основен предмет,
умножен с
умножена с
коефициент коефициент 1
1 (едно)
(едно)

–

удвоената оценка
от модул 1 и 3
среден
Български език и
успех от езикова култура и
дипломата български език и
за средно
литература,
образование, утроената оценка
умножен с
на модул 3
коефициент
История на
1 (едно)
България

Забележка: За класиране в професионално направление/поднаправление, когато се изисква приемен изпит по
основен предмет и приемен изпит по чужд език и се получи съчетание на оценка от приемен изпит и оценка от
държавен зрелостен изпит, формирането на състезателен бал става, като всяка една от оценките участва със
съответния коефициент.

Приложение № 5.2
СПИСЪК
на професионалните направления/поднаправления – дистанционно обучение в УНСС
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Конкурсни изпити
единен приемен изпит (ЕПИ)
първи
втори
трети

Професионални
направления/
модул
поднаправления
1
2

Балообразуване

модул

модул

чужд
език

3

4

5

1.1.1.
"Икономика"

Математика
или
География
на България,
или
Български
език и
Български
литература,
език и
или
езикова Математика История на
култура – основи
България

Математика
или
География
на България,
1.2.
или
Поднаправление
Български
"Икономика и
език и
инфраструктура"
Български
литература,
– дистанционно
език и
или
1.2.1.
езикова Математика История на
"Маркетинг"
култура – основи
България
1

2

3

4

Математика
или
1.3.
География
Поднаправление
на България,
"Финанси,
или
счетоводство и
Български
контрол" –
език и
дистанционно
Български
литература,
1.3.1.
език и
или
"Счетоводство и езикова Математика История на
контрол "
култура – основи
България
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оценка от
ЕПИ/ДЗИ

6

7

–

оценката от
успешно положен
ЕПИ по основен
предмет,
умножена с
среден
коефициент 4
успех от
(четири), или
дипломата оценката от ДЗИ
за средно
(матура) по
образование, основен предмет,
умножен с
умножена с
коефициент коефициент 1
1 (едно)
(едно)

–

оценката от
успешно положен
ЕПИ по основен
предмет,
умножена с
среден
коефициент 4
успех от
(четири), или
дипломата оценката от ДЗИ
за средно
(матура) по
образование, основен предмет,
умножен с
умножена с
коефициент коефициент 1
1 (едно)
(едно)

1. "Икономика"
1.1.
Поднаправление
"Икономика,
общество и
човешки
ресурси" –
дистанционно

среден
успех от
дипломата

5

–

6

7

среден
успех от
оценката от
дипломата успешно положен
за средно ЕПИ по основен
образование,
предмет,
умножен с
умножена с
коефициент коефициент 4
1 (едно)
(четири)

2.
"Администрация
и управление" –
дистанционно

Математика
или
География
на България,
2.1. "Бизнес
или
администрация"
Български
език и
2.2. "Публична
Български
литература,
администрация"
език и
или
2.3. "Регионално езикова Математика История на
развитие"
култура – основи
България

–

оценката от
успешно положен
ЕПИ по основен
предмет,
умножена с
среден
коефициент 4
успех от
(четири), или
дипломата оценката от ДЗИ
за средно
(матура) по
образование, основен предмет,
умножен с
умножена с
коефициент коефициент 1
1 (едно)
(едно)

СПИСЪК
на професионалните направления в Регионален център за дистанционно обучение – Хасково

Конкурсни изпити
единен приемен изпит (ЕПИ)
първи
втори
трети

Професионални
направления/
модул
поднаправления
1
2

модул

модул

3

4

Математика
или
География на
1.1. "Икономика,
България,
общество и
или
човешки
Български
ресурси"
Български
език и
1.1.1.
език и
литература,
"Икономика" –
езикова Математика или История
дистанционно
култура – основи на България

Балообразуване
среден
чужд успех от
език дипломата
5

1. "Икономика"

–

1.2. "Финанси,
счетоводство и
контрол"

Математика
или
География на
Български
България,
1.2.1. "Счетовод- език и
или
ство и контрол" - езикова Математика
Български
дистанционно
култура – основи
език и
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–

6

оценка от
ЕПИ/ДЗИ
7

оценката от
успешно положен
ЕПИ по основен
предмет,
умножена с
среден
коефициент 4
успех от
(четири), или
дипломата оценката от ДЗИ
за средно
(матура) по
образование, основен предмет,
умножен с
умножена с
коефициент коефициент 1
1 (едно)
(едно)
среден
оценката от
успех от успешно положен
дипломата ЕПИ по основен
за средно
предмет,
образование,
умножена с
умножен с
коефициент 4
коефициент (четири), или

литература,
или История
на България

Математика
или
География на
България,
2.
или
"Администрация
Български
и управление"
Български
език и
2.1. "Бизнес
език и
литература,
администрация" езикова Математика или История
– дистанционно култура – основи на България

1 (едно)

–

оценката от ДЗИ
(матура) по
основен предмет,
умножена с
коефициент 1
(едно)

оценката от
успешно положен
ЕПИ по основен
предмет,
умножена с
среден
коефициент 4
успех от
(четири), или
дипломата оценката от ДЗИ
за средно
(матура) по
образование, основен предмет,
умножен с
умножена с
коефициент коефициент 1
1 (едно)
(едно)

Приложение № 6.1
СПИСЪК
на специалностите в УНСС
по професионални направления/поднаправления

№
1

Професионални
направления/
поднаправления
2

ОБРАЗОВАТЕЛНОКВАЛИФИКАЦИОННИ
СТЕПЕНИ
ОКС
ОКС "бакалавър" "магистър"
3
4

"Социология,
антропология и науки за
3.1. културата"
Поднаправление
"Социология/икономика
3.1.1. и общество"
3.1.1.1. "Социология"
3.3. "Политически науки"
Поднаправление
"Международни
3.3.1 отношения"

3.3.1.1.
"Международни
отношения"
3.3.1.2.
"Европеистика"

Поднаправление
3.3.2. "Политология"

3.3.2.1.
"Политология"
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"Обществени
комуникации и
3.5.1. "Медии и
3.5. информационни науки" журналистика"
3.5.2. "Медия
икономика"
3.6.1.
"Право"

3.6. "Право"
"Администрация
3.7. и управление"

3.7.1. "Бизнес
администрация"
3.7.2. "Публична
администрация"
3.7.3. "Регионално
развитие"

3.8. "Икономика"
Поднаправление
3.8.1.1.
"Икономика, общество "Политическа
3.8.1. и човешки ресурси"
икономия"
3.8.1.2.
"Макроикономика"
3.8.1.3. "Икономика "
3.8.1.4. "Икономика
на човешките
ресурси"
3.8.1.5. "Застраховане
и социално дело"
3.8.1.6.
"Икономическа
социология и
психология"
Поднаправление
3.8.2.1. "Творчески
3.8.2. "Икономика и бизнес" индустрии и бизнес"
3.8.2.2. "Индустриален
бизнес"
3.8.2.3. "Бизнес
икономика"
3.8.2.4.
"Предприемачество"
3.8.2.5. "Аграрен
бизнес"
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3.8.2.6. "Екоикономика"
3.8.2.7. "Мениджмънт
на
недвижимата
собственост"
Поднаправление
"Икономика и
3.8.3. инфраструктура"

3.8.3.1. "Маркетинг"
3.8.3.2. "Прогнозиране
и
планиране"
3.8.3.3. "Икономика на
транспорта и
енергетиката"
3.8.3.4. "Бизнес
логистика"
3.8.3.5. "Икономика на
отбраната и
сигурността"
3.8.3.6. "Икономика
на търговията"

Поднаправление
"Икономика с
чуждоезиково
3.8.4. обучение"

3.8.4.1. "Международни
икономически
отношения"
3.8.4.2. "Интелектуална
собственост и бизнес"
3.8.4.3. "Икономика на
туризма"

Поднаправление
"Икономика и
управление с
преподаване на
3.8.5. английски език"

3.8.5.1. "Международни
икономически
отношения с
преподаване на
английски език"
3.8.5.2. "Икономика с
преподаване на
английски език"
3.8.5.3. "Финанси и
счетоводство с
преподаване
на английски език"
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3.8.5.4. "Бизнес
информатика и
комуникации с
преподаване на
английски език"
3.8.5.5. "Маркетинг и
стратегическо
планиране с
преподаване на
английски език"
3.8.5.6. "Икономика на
туризма с преподаване
на английски език"
3.8.5.7. "Икономика на
околната среда с
преподаване на
английски език"
3.8.5.8. "Интелектуална
собственост и бизнес с
преподаване на
английски език"
3.8.5.9. "Администрация
и управление с
преподаване
на английски език"
3.8.5.10. "Бизнес
икономика с
преподаване на
английски език"
Поднаправление
"Финанси,
счетоводство и
3.8.6. контрол"

3.8.6.1. "Финанси"
3.8.6.2. "Счетоводство"
3.8.6.3. "Финансов
контрол"

Поднаправление
"Приложна
информатика,
комуникации и
3.8.7. иконометрия"

3.8.7.1. "Статистика и
иконометрия"
3.8.7.2. "Бизнес
информатика и
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комуникации"

Приложение № 6.2
СПИСЪК
на специалностите в УНСС
за дистанционно обучение по професионални направления

№ по
ред
1

Професионални
направления
2

"Администрация
3.7. и управление"

Образователноквалификационни степени
ОКС
ОКС
"бакалавър"
"магистър"
3
4
3.7.1. "Бизнес
администрация"
3.7.2. "Публична
администрация"
3.7.3. "Регионално
развитие"

3.8. "Икономика"
Поднаправление
"Икономика, общество 3.8.1.1.
3.8.1. и човешки ресурси" "Икономика"
Поднаправление
"Икономика и
3.8.2. инфраструктура"

3.8.2.1.
"Маркетинг"

Поднаправление
"Финанси,
счетоводство и
3.8.3. контрол"

3.8.3.1.
"Счетоводство
и контрол"

СПИСЪК
на специалностите в регионален център
за дистанционно обучение – гр. Хасково,
по професионални направления

№ по
ред
1

Професионални
направления
2

"Администрация
3.7. и управление"

Образователноквалификационни степени
ОКС
ОКС "бакалавър" "магистър"
3
4
3.7.1. "Бизнес
администрация"

3.8. "Икономика"
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Поднаправление
"Икономика,
общество
3.8.1. и човешки ресурси"

3.8.1.1.
"Икономика"

Поднаправление
"Финанси,
счетоводство и
3.8.2. контрол"

3.8.2.1.
"Счетоводство
и контрол"

Приложение № 7
АДРЕСИ НА РЕГИОНАЛНИТЕ БЮРА
НА ЦЕНТЪРА ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ПОДГОТОВКА
И ИНФОРМАЦИЯ (ЦКПИ)
www. ckpi-bg.com, e-mail: info@ckpi-bg.com
и национален телефон на ЦКПИ за информация: ) 0879 120 470

Благоевград

Бургас
Варна

Велико
Търново

Видин

Враца

Габрово

Добрич

ул. "Ив. Михайлов" 66, ЮЗУ, I учебен
корпус, зала 206 тел. 0887 886 012
бул. "Гладстон" 47 (Младежки културен център)
тел. 0888 305 539; 0889 598 584; 0889184 679 и
0885 754 436
ул. "Христо Ботев" 3 А (ЦИО "Вектор") тел.
052/602 183 и тел. 052/612 266
ул. "Христо Ботев" 19, вход север, ет. 2, зала 201
тел. 062/63 36 52 и 0882 476 287 ул. "Христо
Ботев" 19, ВТУ "Св. св.
Кирил и Методий", учебен корпус 5,
тел. 062/63 36 52 и 0882 476 287
(след 08.06.2015 г.)
ул. "Екзарх Йосиф Първи" № 17, ОУ "Климент
Охридски" № 8,
тел. 0887 327 768
ВТУ – филиал Враца, Ученически
комплекс, корпус 1, тел. 092 / 641 086,
0886 / 981 155, ул. "Антим І" № 12, СОУ "Козма
Тричков", тел. 092 / 663 164 и 0886 / 981 155
(след 08.06.2015 г.)
пл. "1-ви май" 1В, ет. 2 тел. 0878 264 2 02, ул.
"Хаджи Димитър" № 4, ТУ - Ректорат, тел. 0878 /
26 42 02 (след 08.06.2015 г.)
ул. "България" 1, офис 901 (Централна
кооперативна банка) тел. 058/580 623 и 0876
650 417
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Казанлък
Кърджали
Кюстендил
Ловеч

Монтана

Пазарджик

Перник
Петрич
Плевен

Пловдив

Разград
Русе

Свищов

Силистра
Сливен
Смолян
Стара
Загора

Хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и
Методий" тел. 0431/62 567, 0878 799 297 и 0898
309 636
СОУ "Отец Паисий", тел. 0886 676 146
ул. "Осми март" 8, тел. 0876 796 522
ул. "Съйко Съев" 31 (Технически колеж) тел.
0886 430 997
ул. "Трети март" 98, ет.1 (Младежки дом) тел.
0879 117 028 и
0899 540 931
ул. "Ген. Гурко" 2, ет. 2., офис (сградата на
Хебърстрой) тел.
0898 831 917
пл. "Кракра", Общински младежки дом тел. 0899
808 829,
0899 808 816 и 0878 344 258
ул. "Отец Паисий" 3, ПГИТ "Проф.
д-р Асен Златаров" тел. 0887 886 012
бул. "Русе" 10А (сграда на асансьорни сервизи),
тел. 0898 684 844, 0889 223 961
ул. "Цанко Дюстабанов" № 25, сградата на
Технически университет - филиал Пловдив, тел.
0888 645 158 и 032/659 502.
ул. "Н. Вапцаров" 10, зала 118 (общежитие за
средношколци)
тел. 0878 942 491
ул. "Николаевска" 66, ет. 1
(стоматологията) тел. 0885 739 527
ул. "П. Ангелов" 17, СОУ "Д. Благоев" тел. 0882
342 024 и
0882 509 582
бул. "Македония" 121 (ПГСУАУ "Атанас Буров")
тел. 086/823 025 и
0889 909 141
ул." Граф Игнатиев" 1 (Генералска къща) тел.
0889 533 131
бул. "България" 58, етаж 2 (бивш
профсъюзен дом) тел. 0301/ 63 763
ул. "Армейска" 9 (в сградата на Института за
квалификация на учители, до Музикалното
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училище) тел. 042/257 103 и 042/646 107

Търговище
Хасково

Шумен
Ямбол

ул. "Славейков" 4, ет. 2, офис 210 (Дом на
техниката)
тел. 0887 113 701
Народно читалище "Заря", ет. 1 (централен вход)
тел. 038/665 413 и 0887 035 598
ул. "Съединение" 105 (Младежки дом) тел.
0887 225 112 и
054/800 505
ж.к. "Диана", Студентски общежития, блок 14,
тел. 0886 853 731 и 0888 973 979

- See more at: http://priem.unwe.bg/bg/pages/605/pravilnik-za-priem.html?P=12#sthash.UE8VyjTh.dpuf
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