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Скъпи кандидат-студенти,

За Вас 2021 г. е годината, в която всичко зависи от Вашия избор, годината на 
новото начало, на Вашите първи крачки към сбъдване на мечтите Ви. 

Предполагам, че в тези дни се вълнувате от раздялата с училището, но и от 
предстоящия избор, който трябва да направите. Пред Вас има много пътища, 
нови предизвикателства и изкушения, Вие избирате накъде да поемете.

Ако сега разгръщате тези страници, значи сте направили стъпка към своя 
отговорен избор, изкушили сте се да учите. По думите на Оскар Уайлд „Един-
ственият начин да се отървеш от изкушението е да му се отдадеш“. Отдайте 
се на ученето със страст и желание, бъдете смели мечтатели, дайте воля на 
любопитството си. Младостта и енергията Ви дават нов поглед върху живота и 
ценностите на нашето време, затова си поставяйте високи цели, а УНСС ще Ви 
помогне да ги реализирате, защото образованието е ключът към тяхното осъ-
ществяване. Повярвайте, няма нищо по-хубаво в тази възраст да продължите 
да учите и да се усъвършенствате.
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Всяка кандидатстудентска кампания за нас е радостно вълнение, защото ни 
среща с десетки хиляди млади хора, избрали да учат в УНСС. Този избор оз-
начава, че Вие, скъпи кандидат-студенти, искате да бъдете сред най-добрите в 
областта на икономиката, мениджмънта, социологията, правото, политически-
те науки и обществената комуникация. Вие избирате институция със 100-го-
дишна история, дала на България  9 министър-председатели. С гордост мога да 
кажа, че УНСС подготвя елита на нацията. 

Университетът предлага модерно образование в 43 бакалавърски специал-
ности, търсени от бизнеса. При нас ще откриете съвременни учебни планове, 
модерна учебна база, програми и методи на преподаване в съответствие със 
световните стандарти. 

УНСС беше сред първите университети, които изградиха изцяло онлайн 
работен процес за учебната дейност. Чрез системата „Уеб студент“, която е 
част от цялостната дигитализация на работата в Университета, на Ваше разпо-
ложение ще бъдат 21 онлайн услуги. Когато станете студенти в УНСС, Ваши 
преподаватели ще бъдат авторитетни учени, които са и на ключови позиции 
в бизнеса и държавните институции. Ще се обучавате в модерна учебна сре-
да, ще учите един или два семестъра в европейски университети по програма-
та за мобилност „Еразъм+“, а също и в европейската университетска мрежа 
ENGAGE.EU. Ще имате достъп до богат книжен фонд и световни бази данни в 
университетската библиотека. Ще спортувате в един от най-големите и модер-
ни студентски спортни комплекси в страната и не на последно място − ще може 
да разчитате  на успешна реализация на пазара на труда. Чрез своя Междууни-
верситетски център за развитие на кариерата УНСС среща ежедневно своите 
студенти с бизнеса, като осигурява стотици стипендии и платени стажове.

Сега пред Вас се откриват безкрайните хоризонти на познанието и науката, 
възползвайте се! 

Предстои Ви една от най-важните и значими стъпки в живота – да направи-
те своята инвестиция в бъдещето си. 

Ако сте избрали УНСС, Вие сте в правилната посока.
Вярвам, че през есента ще имам удоволствието да Ви приветствам като част 

от общността на най-големия бизнес университет в България.
От сърце Ви желая успех!
На добър час!

 проф. д-р Димитър Димитров
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ПЪРВА ЧАСТ

1.1. ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ

УНСС
#ТвояТУниверсиТеТ

#избирамУнсс

Традиция на 100 години 
УНСС е създаден през 1920 г. от 11 видни професори, стопански дейци 

и общественици, историци, социолози и юристи като Свободен университет 
за политически и стопански науки (СУПСН). Основател и първи ректор е  
проф. Стефан Бобчев – европейски възпитаник, патриот, министър на народ-
ното просвещение, дописен член на няколко чуждестранни академии на нау-
ките. През 1940 г. СУПСН е трансформиран в Държавно висше училище за 
финансови и административни науки, през 1952 г. – във Висш икономически 
институт „Карл Маркс“, а през 1995 г. – в Университет за национално и светов-
но стопанство с решение на Народното събрание.

Мисия и визия
УНСС е призван да формира високообразовани личности, които да водят 

обществото към по-съвършен и хуманен свят, и е отговорен да поддържа и 
развива високоерудиран академичен състав от изявени, национално и между-
народно признати преподаватели и учени.
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Университетът е призван да се утвърждава и развива като безспорна, ува-
жавана и ценна територия на националното и европейското образователно и 
изследователско пространство. Като се основава на своите добри дългогодиш-
ни традиции, УНСС е длъжен непрекъснато да обогатява и затвърждава своя 
облик на динамично развиваща се, модерна българска и европейска образова-
телна и изследователска институция.

УНСС ще продължи да се развива и да се утвърждава като лидер сред ви-
сшите училища в Югоизточна Европа, провеждащи обучение на студенти и 
изследвания в областта на икономиката, управлението и администрацията, 
правото и политиката.

Лидер във висшето образование
Университетът за национално и световно стопанство е най-старият, най-ав-

торитетният и най-големият бизнес университет в България и Югоизточна Ев-
ропа. За трети път Националната агенция за оценяване и акредитация даде на 
УНСС най-високата оценка (до 2023 г.) сред всички български университети. 

УНСС е лидер и в класацията на професионалните направления на висши-
те училища у нас. По данни на Националния осигурителен институт 97,5 на 
сто от завършващите УНСС се реализират на пазара на труда. Голяма част от 
неговите випускници са на високи позиции в публичната администрация и 
бизнеса. Държавните и частните работодатели приемат дипломата на УНСС 
като гаранция за отлична подготовка и висок професионализъм на неговите 
възпитаници.

Академичното ръководство си поставя за водеща цел – Университетът, как-
то винаги досега, да подготвя елита на страната ни, да бъде лидер в българско-
то висше образование и наука, неделима част от европейското образователно 
и изследователско пространство и предпочитано място за младите хора, които 
искат да получат модерно образование.
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Алумни
От създаването си преди 100 години досега преподаватели и възпитани-

ци на УНСС са видни представители в държавното управление, стопанския 
и неправителствения сектор, в престижни международни организации и фи-
нансови институции. Само през последните години министър-председатели на 
България са били 9-ма негови випускници, в т.ч. и първата жена – премиер. 
Сред възпитаниците на УНСС са и 4-ма председатели на Народното събрание, 
100 министри и 10 управители на БНБ. Техните имена са изписани на Стената 
на славата „Преподаватели и възпитаници на УНСС в държавния елит на Бъл-
гария“ в сградата на Университета. През 2020 г. УНСС учреди и своя Алумни 
клуб, призван да приобщава бивши и настоящи възпитаници на Университета 
чрез професионални, научни, културни, спортни и други инициативи.

Новото столетие
В УНСС има осем факултета: Общоикономически, Финансово-счетово-

ден, Управление и администрация, Икономика на инфраструктурата, Между-
народна икономика и политика, Приложна информатика и статистика, Бизнес 
факултет и Юридически; 33 катедри; 4 института, 30 научноизследователски 
центъра и др.

Преподавателите са близо 450, от които 300 – професори и доценти, плюс 
500 хонорувани преподаватели от практиката.

Университетът притежава система за управление на качеството на обу-
чението, сертифицирана от Intertek, съгласно международния стандарт ISO 
9001:2015.
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УНСС има високи конкурентни позиции. Традиционно в Университета 
има най-много кандидат-студенти и рекорден брой отличници в сравнение с 
другите висши училища в страната. В него учат близо 19 хиляди студенти, 
които се обучават в 43 бакалавърски и 108 магистърски специалности. УНСС 
си сътрудничи с повече от 150 университета от цял свят, с които работи по съв-
местни учебни програми, дистанционно обучение, обмен на студенти и препо-
даватели и др.

В Университета е въведена кредитна система, която осигурява възможност 
за мобилност на студентите както между отделните специалности, така и в 
други висши училища у нас и в чужбина.

Общият ни дом
В сградата на УНСС, чиято разгърната застроена площ е 41 хил. кв. м, има 

120 аудитории, компютърни зали и кабинети, 367 учебни кабинета, аула „Мак-
сима“ и зала „Тържествена“, в които абсолвентите получават своите дипломи, 
модерни конферентни и научни зали, библиотека със 100 компютърни места с 
безплатен достъп до интернет и електронна библиотека, първият в България 
университетски Център за целогодишен прием на документи, единственият по 
рода си в страната Тестови център за електронни кандидатстудентски, семес-
триални и държавни изпити с 1000 компютъра, Издателски комплекс, книжар-
ница, банков клон и др. Университетът има общежития за 5000 студенти и два 
студентски стола. 

От 2021 г. УНСС има още един модерен учебен корпус. Новата сграда е на 4 
етажа. Разполага с 4 учебни аули, всяка с по 250 места. Сградата е ново поколение в 
строителството. По енергийна ефективност тя се доближава до пасивните сгради.  
Аудиториите са модерни, с напълно изградена технологична инфраструктура.



9

Дигитализация
УНСС е българският университет с най-висока степен на електронизация 

на учебната, научноизследователската и административната дейност. Учеб-
ният процес се управлява от компютърни системи. Създадени са условия за 
иновативни научни изследвания. Студентите от УНСС станаха първите в Бъл-
гария, които получиха електронни студентски книжки. Тя представлява ком-
бинация между банкова карта и международна студентска идентификационна 
карта, която предлага множество намаления (до 50%) за различни услуги в 
България и в 127 страни по света. В УНСС има изградена компютърна система 
за обслужване на студенти и цифрова главна книга. Веднага след записването в 
първи курс за всеки студент се генерира служебна електронна поща, която той 
може да ползва през целия си живот.

В уебсайта на УНСС кандидат-студентите могат да намерят подробна 
информация по всички интересуващи ги въпроси (priem.unwe.bg). На канди-
дат-студентите е осигурено пълно електронно административно обслужване с 
възможност и за мобилен достъп от смартфони и/или таблети.

УНСС беше сред първите университети, които преминаха на онлайн обучение 
и пръв изгради изцяло онлайн работен процес за учебната дейност. Като част от 
дигитализацията на цялостната дейност на Университета е създадена системата 
„Уеб студент“. Чрез онлайн системата студентите бързо, лесно и сигурно могат 
да получават в реално време информация за актуалното си студентско положе-
ние и учебния процес (семестриални оценки и среден успех, извънредни сесии, 
дипломиране и пр.), за това кога и как могат да платят семестриалните си такси, 
да заплатят наема за студентско общежитие, да подадат молба за стипендия и 
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да направят справка за резултатите, да заявят избираеми дисциплини, могат ав-
томатично да се запишат за следващ семестър. Пълният пакет онлайн услуги за 
студенти вече наброява 21. УНСС е в процедура на патентоване на тази уникална 
система с огромна база данни и изкуствен интелект.

Международно сътрудничество

ENGAGE.EU – Европейски университет
„Европейски университети“ е водеща инициатива на Европейската комисия 

за формиране на транснационални мрежи от висши училища, с амбицията да 
се превърнат в университети на бъдещето, които ще популяризират европей-
ските ценности и идентичност и ще променят из основи качеството и конку-
рентоспособността на европейското висше образование.

Целта на тази инициатива е да се формира ново поколение креативни евро-
пейци, които могат да си сътрудничат на различни езици, без оглед на граници 
и научни дисциплини, за да се справят с обществените предизвикателства и 
недостига на умения, пред които е изправена Европа.

УНСС е част от елитната университетската мрежа ENGAGE.EU – европей-
ски университет, заедно с шест други водещи европейски висши училища в 
областта на икономиката и социалните науки. Това са University of Mannheim 
(Германия), LUISS University (Италия), NHH Norwegian School of Economics 
(Норвегия), Tilburg University (Нидерландия), University of Toulouse 1 Capitol 
(Франция) и WU Vienna University of Economics and Business (Австрия). 

Проектът предвижда 47 дейности с обща продължителност три години. За 
учебната дейност крайната цел е създаването на съвместен ENGAGE.EU вир-
туален кампус с общ каталог на предлаганите курсове. Предвижда се също 
така и разработването на обща квалификационна рамка на специфичните за 
ENGAGE.EU мултидисциплинарни курсове. Най-високото ниво на сближава-
не в рамките на проекта са предвидените три съвместни специалности – „Ди-
гитални трансформации“, „Устойчиво развитие и климатични промени“ и „От-
говорно управление“. Студентите, които успешно завършат някоя от тези три 
специалности, ще получат диплома за съответната образователно-квалифика-
ционна степен, призната от всички университети партньори, които участват в 
обучението.
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Съвместните дейности по проекта стартираха в началото на тази учебна го-
дина с онлайн обмен на студенти. Първите студенти от УНСС, които записаха 
курсове като част от университетската мрежа ENGAGE.EU, успешно завърши-
ха първия семестър.

„Еразъм+“ 
Университетският център за мобилност на студенти и преподаватели под-

помага, организира и координира участието на студентите в международен об-
мен по програмата „Еразъм+“ на ЕС, като им предоставя възможност да се обу-
чават един или два семестъра в университети от над 30 европейски държави. 
Мобилността се осъществява на основата на сключени двустранни споразуме-
ния за обмен на студенти между УНСС и партньорските университети, които 
притежават университетската харта „Еразъм+“. За стимулиране на двустран-
ния обмен се предоставя финансова помощ (грант) в размер от 470 до 520 евро 
месечно, а участието се осигурява чрез подписване на договор за мобилност. 
Право на участие имат всички студенти бакалаври в УНСС, които са завър-
шили успешно първите два семестъра. Условията да участват в мобилност са 
да имат успех, не по-нисък от много добър 4,50, и да владеят отлично чуждия 
език, на който ще се извършва обучението им в приемащия университет.

През 2020 г. приключи поредният програмен период на програма „Еразъм“ 
към ЕС и Университетският център за мобилност на студенти и преподаватели 
към УНСС кандидатства за участие и за новия период 2021 – 2027 г.

Постиженията по програмата в УНСС бяха високо оценени и Универси-
тетът вече има харта и за следващия програмен период, като критериите са 
покрити със 100 от 100 възможни точки.
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Кариерно развитие
В УНСС функционира първият и единствен в България Междууниверси-

тетски център за развитие на кариерата, който подпомага професионалното 
ориентиране, практическото обучение, кариерното развитие и реализацията на 
студентите. Ако се регистрират в уеб платформата на Центъра, те получават 
възможност за информация за работни и стажантски позиции, практики, кон-
курси, стипендии и др. Кандидатстването за работни позиции може да се из-
вършва директно от профила на студента в системата. Всяка година в Универ-
ситета се провеждат Дни на кариерата, по време на които студентите се срещат 
с представители на бизнеса и получават актуална информация за стажантски 
практики, работни позиции, практическо обучение и др.

Студентски спорт
Спортният комплекс „Бонсист“, който се намира в непосредствена близост 

до УНСС, е най-модерният университетски спортен център в България, който 
разполага с открити и закрити спортни съоръжения: игрални и рехабилита-
ционни зали, тенис кортове, спортни игрища. Студентите могат да избират по-
сещения измежду 12 вида спорт, а тези с травми или здравословни проблеми се 
насочват към занимания по лечебна физкултура. Студенти, които са участвали 
в спортни клубове, с изявени спортни постижения се включват в представи-
телните отбори на УНСС по баскетбол, волейбол, футбол, футзал, аеробика и 
чирлидинг, шахмат, тенис, тенис на маса, спортно ориентиране, лека атлетика, 
плуване, спортно катерене и бойни спортове. Те представят УНСС на различни 
спортни форуми и първенства. През годините УНСС е неизменно в призовата 
тройка на крайното класиране по медали от националните универсиади и на-
ционалните университетски първенства. 
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Заниманията по физическо възпитание и спортно-техническата подготовка 
на представителните отбори се водят от изявени преподаватели – треньори по 
съответните спортове, които са доказани специалисти в областта си.

Студентски съвет
Студентският съвет (СС) при УНСС отбеляза своята 30-а годишнина през 

2021 г. Той е единственият законоустановен орган за защита на общите права и 
интереси на учащите се в Университета. Състои се от 55 членове, Студентски 
сенат, секретар и председател, представители на студентите и докторантите в 
Общото събрание на Университета. Членове на СС са студенти и докторанти 
от всички професионални направления от осемте факултета на УНСС, които 
участват активно и в постоянни и временно действащи комисии – по социални 
и битови въпроси на учащите, по стипендии, по награди и помощи и др.

Студентският съвет е инициатор и организатор на много научни, културни, 
международни и спортни мероприятия: Младежкия икономически форум, кон-
курса „Студент на годината“, „Спортен турнир на УНСС“, „Кариери УНСС“, 
екологични инициативи, инициативи за кръводаряване, благотворителни кам-
пании и др.
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ВТОРА ЧАСТ 

ПРАВИЛНИК 
 

ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ В ОБРАЗОВАТЕЛНО-

КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“ 

В УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО  

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 г. 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. С този правилник се уреждат условията и редът за прием на сту-
денти в Университета за национално и световно стопанство, основаващи се 
на Закона за висшето образование и Наредбата за държавните изисквания за 
приемане на студенти във висшите училища на Р България.  

Чл. 2. Обучението в ОКС „бакалавър“ се осъществява: 
1. в редовна и дистанционна форма на обучение в УНСС – София; 
2. в дистанционна форма на обучение в Регионалния център за дистан-

ционно обучение (РЦДО) – Хасково. 
Чл. 3. (1) Местата за прием на студенти се обявяват по професионални 

направления съгласно Класификатора на областите на висше образование и 
професионалните направления и се утвърждават от Министерския съвет. 

(2) УНСС обявява утвърден от ректора прием по специалности.  
(3) Класираните студенти в специалностите „Творчески индустрии и биз-

нес“ и „Интелектуална собственост и бизнес“ осъществяват обучението си в 
Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер на 
УНСС. 

(4) Класираните студенти в специалност „Предприемачество“ осъществя-
ват обучението си в Института по предприемачество на УНСС. 

Чл. 4. За периода на обучението си студентите заплащат семестриална 
такса, определена от Министерския съвет, в зависимост от основанието за 
прием (държавна субсидия или обучение срещу заплащане). 

Чл. 5. (1) Студентите се приемат на три етапа, а при необходимост – на 
четири етапа, с успешно положен единен приемен изпит (ЕПИ) или с оценка 
от държавен зрелостен изпит (ДЗИ).  

(2) За специалностите с чуждоезиково обучение (без специалност „Поли-
тология“) или с преподаване на английски език кандидатите се класират, ако 
отговарят на едно от следните условия: 

а) успешно положен приемен изпит по чужд език – английски, френски, 
немски, испански или руски; 

б) успешно положен държавен зрелостен изпит (матура) по чужд език; 
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в) завършена профилирана гимназия или профилирана паралелка в общо-
образователно училище с интензивно изучаване на чужд език; 

г) сертификат за владеене на чужд език, съответстващ минимум на ниво 
В2 по Общата европейска референтна езикова рамка. 

(3) На четвъртия етап се извършва класиране за попълване на отделни не-
заети места. Кандидат-студентите подават допълнително кандидатстудент- 
ски документи в определените за това срокове. 

(4) За приемни изпити в УНСС се признават оценките от държавен зре-
лостен изпит (ДЗИ) по следните предмети: 

1. основни: 
а) български език и литература; 
б) математика; 
в) география и икономика; 
г) история и цивилизация. 
2. чужд език:  
а) английски; 
б) немски; 
в) френски; 
г) испански;  
д) руски. 
(5) За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издаде-

на преди въвеждането на държавни зрелостни изпити и нямат оценка от 
държавен зрелостен изпит по български език и литература, по ал. 4 т. 1а от 
предходната алинея се взема оценката от зрелостния изпит по български 
език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготов-
ка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и лите-
ратура. 

Чл. 6. (1) При образуването на бала за класиране оценките от съответните 
изпити участват с коефициенти, както следва:  

1. оценката от единния приемен изпит – с коефициент 3; 
2. оценката от държавния зрелостен изпит по предмет, съответстващ на 

единен приемен изпит – с коефициент 3. 
 (2) Конкурсните изпити по специалности и редът за образуване на състе-

зателния бал за класиране са посочени в Приложение № 5. 
Чл. 7. (1) Класирането се извършва на етапи по низходящ ред на състеза-

телния бал, по категории (мъже и жени) и по реда на посочените от кандида-
тите специалности (за държавна поръчка или за платено обучение) в съот-
ветствие с предварително обявените места за прием. 

(2) Квотите по категории (мъже и жени) се определят пропорционално на 
броя на мъжете и жените, подали документи за класиране. 
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(3) Плановите места за специалностите, в които се изучава чужд език, се 
разпределят пропорционално на броя на кандидатите със съответния език. 

(4) Класирането в редовна и дистанционна форма на обучение се извърш-
ва поотделно. 

Чл. 8. (1) Кандидат-студентите на УНСС могат да участват в конкурси, 
организирани от други висши училища. 

(2) Кандидат-студенти, които няма да участват в конкурси на други вис-
ши училища, отговарят на изискванията на чл. 20 и желаят да се обучават в 
дистанционна форма на обучение в РЦДО – Хасково, могат да участват в 
класирането и да бъдат приети въз основа на оценка от държавен зрелостен 
изпит (матура), който съответства на единен приемен изпит в УНСС. 

(3) Кандидат-студентите подават документи за участие в класирането в 
РЦДО – Хасково, в обявените за това срокове. 

(4) Класирането за обявените места в РЦДО – Хасково, е съгласно обяве-
ния график в Приложение № 3. 

(5) Записването на приетите студенти в РЦДО – Хасково, се извършва по 
местоподаване на документите, в сроковете по Приложение № 3. 

(6) Таксата за участие в класирането и таксите за обучение в РЦДО – 
Хасково, се превеждат по обявената банкова сметка – Приложение № 4. 

(7) Кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена 
преди въвеждането на държавни зрелостни изпити и които не желаят да 
кандидатстват с оценката от зрелостния изпит по български език и литерату-
ра или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран 
към проверка на компетентностите по български език и литература, трябва да 
се явят на конкурсни изпити на обявените сесии. 

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ 

Чл. 9. (1) Единният приемен изпит (ЕПИ) включва 80 въпроса от затворен тип 
с посочени пет възможни отговора за всеки въпрос, само един от които е верен. 

(2) ЕПИ се състои от две части – обща и специална, които включват три 
модула. 

1. Обща част с два модула: 
а) първи модул – „Български език и езикова култура“ – 20 въпроса; 
б) втори модул – „Математика – основи“ – 20 въпроса. 
2. Специална част с един модул (трети модул) по основен приемен изпит, 

който се избира от кандидат-студентите измежду: 
а) трети модул – „Български език и литература“ – 40 въпроса; 
б) трети модул – „Математика“ – 40 въпроса; 
в) трети модул – „География на България“ – 40 въпроса; 
г) трети модул – „История на България“ – 40 въпроса. 
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(3) Изпитните въпроси по всеки модул са различни за всеки отделен изпит. 
(4) Единният приемен изпит (ЕПИ) се провежда на хартиен носител и на 

компютър – електронно (ЕлЕПИ). Двата варианта на провеждане на изпита 
са равнопоставени. 

(5) Продължителността на всеки ЕПИ е три астрономически часа незави-
симо от избрания от кандидат-студента трети модул. Изпитът се провежда 
без почивка между общата и специалната част. 

Чл. 10. (1) Всеки кандидат-студент може да се яви на ЕПИ на хартиен 
носител и/или на електронен единен приемен изпит (ЕлЕПИ) на компютър 
на всяка от организираните предварителни сесии (ЕлЕПИ), както и на редов-
ната сесия (ЕПИ). 

(2) Кандидат-студентът има право да се яви по един път на всеки изпит с 
различен трети модул на всяка от обявените сесии.  

(3) В деня на провеждане на ЕПИ всички кандидати получават тестова 
книжка с въпроси от общата и специалната част и карта за отговори, в която 
посочват верния според тях отговор по всички въпроси. 

 (4) При явяване на ЕлЕПИ за всеки кандидат-студент се генерира инди-
видуална съвкупност от въпроси от общата и съответната специална част. 

Чл. 11. (1) Изпитът по чужд език се провежда под формата на тест на 
хартиен носител и/или в електронен формат и включва четиридесет въпроса 
от затворен тип, разделени в три модула: 

1. разбиране при четене; 
2. лексика; 
3. граматика. 
(2) Изпитът по чужд език е с продължителност два астрономически часа. 
(3) Всеки кандидат-студент може да се яви на изпит по чужд език на хар-

тиен носител и/или в електронен формат. 
(4) При провеждането на изпит на хартиен носител всички кандидати по-

лучават тестова книжка с еднакви въпроси от трите модула и карта за отго-
вори, в която посочват верния според тях отговор по всеки въпрос. 

(5) При провеждането на електронния изпит за всеки кандидат-студент се 
генерира индивидуална съвкупност от въпроси от трите модула. 

Чл. 12. Приемният изпит за дистанционна форма на обучение е същият, 
както за приема в редовна форма на обучение. 

Чл. 13. Кандидат-студентите могат да се явят на ЕПИ, включително 
ЕлЕПИ с различна специална част (трети модул), като при образуването на 
състезателния бал за класиране се взема най-високата оценка. 

Чл. 14. Предварителните и редовните кандидатстудентски изпити се ор-
ганизират по програми, обявени на сайта на УНСС. 
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Чл. 15. (1) На предварителни кандидатстудентски изпити могат да се 
явят както кандидати, завършили средно образование в предходни години, 
така и завършващи в годината на кандидатстване. 

(2) За участие в предварителните изпити кандидат-студентите е необхо-
димо да: 

1. попълнят регистрационна карта; 
2. предоставят личните си данни – лична карта или паспорт; 
3. да платят такса за участие в предварителните изпити (внася се по бан-

ков път по банкова сметка на УНСС – Приложение № 4); 
4. декларират съгласие за обработка на лични данни. 
(3) Дейностите по предходната алинея могат да се извършват: 
1. онлайн; 
2. в Центъра за прием на документи на УНСС; 
3. в РЦДО – Хасково; 
4. в бюрата на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация – 

ЦКПИ (Приложение № 7). 
(4) От такса за кандидатстудентски изпит се освобождават: 
а) лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70% – 

представят решение на ТЕЛК; 
б) военноинвалиди и военнопострадали – документ за инвалидност; 
в) кръгли сираци до 26 години – 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, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприе-

та мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в 
приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана 
институция.  

(5) Внесената такса за явяване на изпит не се връща. 
(6) Подаването на документите става лично от кандидат-студента или от 

приносител със заверено пълномощно. 
Чл. 16. (1). При подаването на документите кандидат-студентът получава 

информация за входящия номер, начина и мястото на явяване на изпит/и. 
(2) Сроковете за подаване на документи и времето за явяване на ЕПИ, 

ЕлЕПИ и изпит по чужд език се публикуват на сайта на Университета – 
Приложения № 1 и 2. 

Чл. 17. Кандидат-студентите, явили се на предварителните изпити, имат 
право да се явят и на редовните изпити през м. юли по график съгласно При-
ложение № 2.  

Чл. 18. Кандидат-студентите участват в класирането с резултатите от 
предварителните и от редовните изпити. При образуването на състезателния 
бал се взема най-високата оценка независимо на коя изпитна сесия е получена.  
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Чл. 19. (1) Кандидат-студентите участват в класирането само ако отгова-
рят на изискванията на този правилник и подадат документи за класиране в 
определените за това срокове.  

(2) Кандидат-студенти, които успешно са положили конкурсните изпити, 
но не са подали документи, губят правото си да участват в класирането. 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

Чл. 20. (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: 

1. да притежават диплома за средно образование, която им дава право да 
продължат обучението си във висшите училища; 

2. да имат минимален входящ бал „добър“, формиран от средния успех от 
дипломата за завършено средно образование.  

(2) Изпълнението на условието за минимален входящ бал по т. 2 на пред-
ходната алинея се изисква при подаването на документи за класиране, а не за 
участие в предварителните изпити. 

(3) когато в дипломата за средно образование не е вписан средният успех, 
кандидатите представят удостоверение с изчислен среден успех, подписано 
от директора на училището, издало дипломата. 

Чл. 21. При условията и по реда за българските граждани се приемат за 
студенти и граждани на държави  членки на Европейския съюз и Европей- 
ското икономическо пространство.  

Чл. 22. Право да кандидатстват по реда и условията, установени за бъл-
гарски граждани, имат и следните лица: 

1. Чужденци, постоянно пребиваващи на територията на Р 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, който се удосто-
верява със съответния документ. 

Чл. 23. (1) Български граждани, завършили средно образование в чуж-
дестранни училища, могат да кандидатстват и да бъдат приети за студенти 
след признаване на средното им образование при регламентираните за това 
условия и ред. 
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(2) Кандидатите по ал. 1 представят при кандидатстването удостоверение 
за признато средно образование, издадено от Министерството на образова-
нието и науката (МОН) или регионалното управление по образование (РУО) 
по местоживеене, в което са вписани приравнените по шестобалната система 
оценки по отделните предмети и средният успех от дипломата. 

Чл. 24. (1) Лицата, завършили висше образование, субсидирано от дър-
жавата, и придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ 
или „магистър“ с 5-годишен срок на обучение след средно образование, не 
могат да кандидатстват за второ висше образование, субсидирано от държа-
вата, в същата или по-ниска от притежаваната от тях образователно-ква-
лификационна степен. 

(2) Кандидатите по ал. 1 могат да кандидатстват за субсидирано от дър-
жавата обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“ след 
придобита ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“. Субсидираното от държа-
вата обучение по тази алинея може да се ползва еднократно. 

(3) При неспазване на условията по ал. 1 приетите за обучение студенти 
се отписват. 

Чл. 25. (1) Лицата, завършили висше образование, могат да кандидат- 
стват за платено обучение, ако отговарят на изискванията на настоящия 
правилник. 

(2) Кандидатите по ал. 1 могат да се явяват на всички обявени сесии, като 
за балообразуването се взема най-високата оценка. 

(3) Кандидат-студентите подават, освен посочените в чл. 39 документи, и 
диплома за висше образование. 

(4) Кандидат-студентите се класират по низходящ ред на състезателния бал. 
(5) Студентите заплащат семестриална такса за обучение в размер, ут-

върден от Министерския съвет, която се внася в началото на всеки семестър. 
Чл. 26. Отстранените студенти могат да кандидатстват за възстановява-

нето им за втори и по-горен курс по условията на настоящия правилник.  
Чл. 27. (1) Лауреатите на национални и международни олимпиади, за-

вършващи средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата, 
се приемат без конкурсен изпит, когато ЕПИ за кандидатстване в желаната 
от тях специалност съвпада с предмета на олимпиадата. 

(2) Когато приемните изпити са повече от един, на лауреатите на нацио-
нални и международни олимпиади се признава оценка отличен (6.00) за този 
от изпитите в УНСС, който съвпада с предмета на олимпиадата. Кандидат-
студентите участват в класирането при условията и по реда на този 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 
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националните олимпиади или са носители на златен, сребърен или бронзов 
медал от международни олимпиади. 

(4) При кандидатстването за прием в УНСС лауреатите на национални и 
международни олимпиади представят документ, удостоверяващ статута им 
на лауреати. 

Чл. 28. (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 олим-
пиадата, и получили оценка отличен (от 5.50 до 5.99), тези оценки се призна-
ват за резултат от конкурсен изпит в УНСС за всички специалности. 

(2) Кандидатите по ал. 1 представят служебна бележка с резултата от из-
пита, издадена от МОН. 

Чл. 29. (1) На първенците от национални олимпиади по английски, френ-
ски, немски, испански и руски език, завършващи средно образование в годи-
ната, в която се провежда олимпиадата, и получили оценка отличен (от 5.50 
до 5.99), тези оценки се признават за резултат от конкурсен изпит в УНСС за 
специалности с конкурсен изпит по чужд език, съгласно Приложение № 5. 

(2) Кандидатите по ал. 1 представят служебна бележка с резултата от из-
пита, издадена от МОН. 

(3) Кандидатите по ал. 1 участват в класирането при условията и реда на 
този правилник. 

Чл. 30. (1) На първенците от организираното по решение на Академич-
ния съвет (АС) национално състезание по икономика и управление, завърш-
ващи средно образоване през учебната 2020/2021 година, се признава оценка 
отличен (6.00) за резултат от конкурсен изпит в УНСС за специалностите от 
направление „Икономика“ и направление „Администрация и управление“. 

(2) Кандидатите за специалностите с чуждоезиково обучение и с препо-
даване на английски език трябва да отговарят на условията за владеене на 
чужд език, съгласно чл. 5, ал. 2. 

(3) Желаещите да се обучават в специалности от други професионални 
направления могат да участват в класирането по ред, установен в настоящия 
правилник, съгласно Приложение № 5. 

(4) Първенците по ал.1 представят сертификат с резултата от състезанието. 
Чл. 31. (1) На първенците от организираните по решение на АС нацио-

нални състезания и конкурси: 
- по икономикс; 
- по финанси и счетоводство; 
- млад икономист; 
- приложна информатика и статистика; 
- европейска олимпиада по статистика; 
- най-добра бизнес идея; 
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- есе на чужд език в областта на международните икономически отноше-
ния, завършващи средно образование през учебната 2020/2021 година, се 
признава оценка отличен (6.00) за резултат от конкурсен изпит в УНСС за 
направление „Икономика“. 

(2) Кандидатите по ал. 1 могат да се класират в специалностите с чуждо- 
езиково обучение или с преподаване на английски език, ако отговарят на 
условията за владеене на чужд език, съгласно чл. 5, ал. 2. 

(3) Желаещите да се обучават в специалности от други професионални 
направления могат да участват в класирането по ред, установен в настоящия 
правилник, съгласно Приложение № 5. 

(4) Първенците по ал. 1 представят сертификат с резултата от състезание-
то или конкурса. 

Чл. 32. (1) На първенците от организираното по решение на АС нацио-
нално състезание по приложна информатика за ученици от специализирани 
по приложна информатика средни училища, завършващи средно образова-
ние през учебната 2020/2021 година, се признава оценка отличен (6.00) за 
резултат от конкурсен изпит в УНСС за специалност „Бизнес информатика и 
комуникации“. 

(2) Кандидатите по ал. 1 могат да се класират в специалност „Бизнес ин-
форматика и комуникации с преподаване на английски език“, ако отговарят 
на условията по чл. 5, ал 2. 

(3) Желаещите да се обучават в други специалности могат да участват в 
класирането по реда, установен в настоящия правилник, съгласно Приложе-
ние № 5. 

(4) Първенците по ал. 1 представят сертификат с резултата от конкурса. 
Чл. 33. (1) На първенците от организираното по решение на АС нацио-

нално състезание за творчески разработки по медии и журналистика, завър-
шващи средно образование през учебната 2020/2021 година, се признава 
оценка отличен (6.00) за резултат от конкурсни изпити в УНСС за направле-
ние „Обществени комуникации и информационни науки“. 

(2) Ако кандидатите по ал. 1 желаят да се обучават в специалности от 
други професионални направления, могат да участват в класирането по реда, 
установен в настоящия правилник, съгласно Приложение № 5. 

(3) Първенците по ал. 1 представят сертификат с резултата от конкурса. 
Чл. 34. (1) На първенците от организирания по решение на АС национа-

лен конкурс за написване на есе на чужд език в областта на международните 
отношения, завършващи средно образование през учебната 2020/2021 годи-
на, се признава оценка отличен (6.00) за резултат от конкурсни изпити в 
УНСС за специалностите от направление „Политически науки“.  
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(2) Ако кандидатите по ал. 1 желаят да се обучават в други специалности, 
могат да участват в класирането по реда, установен в настоящия правилник, 
съгласно Приложение № 5. 

(3) Първенците по ал. 1 представят сертификат с резултат от конкурса. 
Чл. 35. (1) На първенците от организирания по решение на АС национа-

лен конкурс за написване на есе на социалнополитическа тема, завършващи 
средно образование през учебната 2020/2021 година, се признава оценка отли-
чен (6.00) за резултат от конкурсен изпит в УНСС за специалностите от нап-
равление „Политически науки“. 
 (2) Кандидатите по ал. 1 могат да се обучават в специалностите „Междуна-
родни отношения“ или „Европейска политика и икономика“, ако отговарят 
на условията за владеене на чужд език, съгласно чл. 5, ал. 2. 

 (3) Ако кандидатите по ал. 1 желаят да се обучават в други специално- 
сти, могат да участват в класирането по реда, установен в настоящия пра-
вилник, съгласно Приложение № 5. 

(4) Първенците по ал. 1 представят сертификат с резултата от конкурса. 
Чл. 36. (1) На първенците от организирания по решение на АС национа-

лен конкурс за написване на есе на социално-икономическа тема, завършва-
щи средно образование през учебната 2020/2021 година, се признава оценка 
отличен (6.00) за резултат от конкурсен изпит в УНСС за професионално 
направление „Социология, антропология и науки за културата“, специалност 
„Социология“. 

(2) Ако кандидатите по ал. 1 желаят да се обучават в други специалности, 
могат да участват в класирането по реда, установен в настоящия правилник, 
съгласно Приложение № 5. 

(3) Първенците по ал. 1 представят сертификат с резултата от конкурса. 
Чл. 37. (1) Кандидат-студенти, притежаващи сертификат от състезание 

или конкурс, организиран по решение на АС през 2020 г., даващ им право да 
участват в кандидатстудентската кампания за учебната 2021/2022 година се 
класират по условията на настоящия правилник. 

(2) Кандидатите по ал. 1 от състезанията по икономикс, най-добра бизнес 
идея и европейска олимпиада по статистика могат да се класират за специ-
алностите от направление „Икономика“, а от конкурса за написване на есе на 
социално-икономическа тема – за направление „Социология, антропология и 
науки за културата“. 

(3) Кандидатстудентите по ал. 1 могат да се класират в специалностите с 
чуждоезиково обучение или с преподаване на английски език, ако отговарят 
на условията за владеене на чужд език, съгласно чл. 5, ал. 2. 

(4) Желаещите да се обучават в специалности от други професионални 
направления могат да участват в класирането по ред, установен в настоящия 
правилник, съгласно Приложение № 5. 
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(5) Първенците по ал. 1 представят сертификат с резултата от конкурса. 
Чл. 38. (1) По условията на този правилник за обучение по държавна по-

ръчка нямат право да кандидатстват: 
1. Чуждестранни граждани от страни извън ЕС и ЕИП. 
2. Лица, които излежават присъди към момента на подаване на докумен-

ти за кандидатстване. 
3. Лица, които са студенти в УНСС. 
4. Лица, които са студенти в друго държавно висше училище и не пред- 

ставят документ, че са се отписали. 
(2) При установяване на обстоятелства по ал. 1 за вече приети студенти 

те се отписват. 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

Чл. 39. (1) Кандидатстудентски документи се приемат онлайн, в РЦДО – 
Хасково, в Центъра за прием на документи на УНСС и в бюрата на Центъра 
за кандидатстудентска подготовка и информация във всички големи градове 
на страната.  

(2) В сроковете, посочени в Приложение № 1, кандидат-студентите пода-
ват следните документи: 

1. Заявление до ректора (по образец, валиден само за УНСС). 
2. Копие на диплома за завършено средно образование. При подаване на 

документи на хартиен носител е необходимо представяне на оригинал, който 
се връща на кандидат-студента след сверяване с копието. 

3. Лауреатите на национални и международни олимпиади представят 
удостоверение от МОН (оригинал и копие). 

4. Първенците от организираните състезания и конкурси по решения на 
АС представят оригинал и ксерокопие на сертификата.  

5. Уверение за възстановяване на студентските права за втори и по-горен 
курс в същото професионално направление/специалност и в същото висше 
училище. 

6. Състезателна карта (по образец за УНСС). 
7. Лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 

70%, военноинвалиди, военнопострадали, кръгли сираци до 26 години, май-
ки 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 Р България. 

(3) Кандидат-студентите заплащат такса за участие в кандидатстудентски 
изпит/и, която при онлайн кандидатстването се извършва чрез онлайн пла-
щане с банкова карта. В останалите случаи се внася по банков път в клон на 



26 

всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС (Приложение 
№ 4). Плащането се удостоверява при подаване на документите с квитанция 
за платена такса. Същите не заплащат такса за участие в класирането. 

(4) Кандидат-студентите заплащат такса за участие в класиране по доку-
менти (вкл. и кандидатите със сертификат), която при онлайн кандидатст-
ване се извършва чрез онлайн плащане с банкова карта. В останалите случаи 
се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова 
сметка на УНСС (Приложение № 4). Плащането се удостоверява при пода-
ване на документите с квитанция за платена такса. 

(5) При подаването на документи в регионалните бюра на Центъра за 
кандидатстудентска подготовка и информация таксата, която се заплаща, 
включва освен таксата за кандидатстване в УНСС и такса обслужване, опре-
делена от бюрата. 

(6) От такса за кандидатстудентски изпит се освобождават: 
а) лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70% – 

представят решение на ТЕЛК; 
б) военноинвалиди и военнопострадали – документ за инвалидност; 
в) кръгли сираци до 26 години – 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, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета 

мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно 
семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция.  

(7) Внесената такса за явяване на изпит не се връща. 
Чл. 40. Попълването и подаването на документите се извършват лично от 

кандидат-студента или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, 
което става неразделна част от документите за кандидатстване. 

Чл. 41. При подаването на документите кандидат-студентът получава 
входящ номер и друга информация, свързана с кандидатстването. 

Чл. 42. Не се приемат кандидатстудентски заявления, към които не са 
приложени всички необходими документи или те не са попълнени точно и 
четливо. 

Чл. 43. Подадените кандидатстудентски документи важат за кандидат- 
стване едновременно за всички обявени места в редовна и дистанционна 
форма на обучение, за местата по държавна поръчка и за обучение срещу 
заплащане. 

Чл. 44. След изтичане на сроковете, определени в Приложение № 1, до-
кументи не се приемат. 

Чл. 45. Не се правят промени и допълнения във вече подадените доку-
менти. 

Чл. 46. Документи, изпратени по пощата, не се приемат. 
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Чл. 47. Длъжностните лица, които приемат документите, не носят отго-
ворност за неправилно попълнени или непредставени в определения срок 
документи по вина на кандидат-студентите. 

Чл. 48. Първенците от организираните състезания и конкурси по реше-
ния на АС, както и: 

1. лауреати на национални и международни олимпиади; 
2. завършили средно образование в чуждестранни средни училища; 
3. възстановяващи студентски права; 
4. граждани от ЕС и Европейското икономическо пространство; 
5. лица с трайни увреждания и намалена работоспособност и явяващи се 

на устен изпит; 
6. военноинвалиди и военнопострадали; 
7. кръгли сираци до 26 години; 
8. близнаци; 
9. майки с три и повече деца; 
10. лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предпри-

ета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в 
приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана 
институция, подават документи в Центъра за прием на документи на УНСС. 

СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ 

Чл. 49. (1) Кандидат-студентите имат възможност да положат единен 
приемен изпит (ЕПИ) и изпит по чужд език в електронна форма или на хар-
тиен носител, изисквани за прием по съответните специалности, посочени в 
Приложение № 5. 

(2) Състезателните изпити се провеждат по утвърдени програми, израбо-
тени в съответствие с учебните планове и програми за средните училища на 
Р България. 

(3) Състезателните изпити се провеждат по график съгласно Приложения 
№ 1 и 2.  

(4) Организацията и провеждането на изпитите се извършват от комисии, 
определени със заповед на ректора. 

(5) 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. 50. (1) Всички изпити се провеждат в ден и час, определени от ком-
пютърното разпределение на кандидат-студента при подаване на документите. 

(2) Кандидат-студентите са длъжни: 



28 

1. да се явят в определената сграда и зала не по-късно от 30 минути пре-
ди обявеното начало на изпита; 

2. да носят със себе си компютърна разпечатка с входящия номер, доку-
мент за самоличност и химикалка, пишеща синьо. 

(3) Кандидат-студентите, които са се явили след началото на изпита, не 
се допускат в залата. 

(4) По време на изпитите: 
1. се допуска използването само на Справочник по математика за един-

ния приемен изпит в УНСС. 
2. не се разрешава ползването на калкулатори и всякакви други елект-

ронни помощни средства. 
Чл. 51. 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, 
кандидат-студентът уведомява квесторите. 

Чл. 52. Писмените състезателни изпити са анонимни. 
Чл. 53. (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 отго-
вори) 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. 54. (1) Книжката с теста служи за чернова. В нейната дясна част мо-

же да се правят бележки и със син химикал. 
(2) Книжката с теста не е официален документ и няма да бъде проверява-

на. До нея няма публичен достъп. 
Чл. 55. (1) По време на конкурсните изпити се забраняват внасянето и 

ползването на мобилни телефони, смартустройства 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. 56. (1) При доказано преписване или опит за преписване, внасяне на 
материали, свързани с конкурсния изпит, както и при нарушаване на ано-
нимността на конкурса, писмената работа на кандидат-студента се анулира 
от съответната комисия, като кандидатът се лишава от участие в класирането. 
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(2) При неспазване на което и да е изискване от указанията за попълване 
на теста, прочетени от квестора в залата, 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: 
1. върху баркода е драскано; 
2. драскано е върху празните полета между отговорите; 
3. направен е опит да се изтрие вече маркиран отговор; 
4. картата за отговори е сгъната; 
5. повече от еднократно е прегъната контролната карта. 
(5) След обявяване на края на изпита, ако кандидат-студентът продължа-

ва да работи върху теста, работата се анулира. 
Чл. 57. Кандидат-студентът предава получения в началото на изпита 

плик с цялото съдържание на отговорника на залата, който в негово присъс-
твие сверява правилно ли е попълнена контролната карта с имената и вхо-
дящия номер. След това контролната карта се запечатва в малкия плик от 
кандидат-студента. Той изчаква запечатването на големия плик с писмената 
му работа и напуска залата и сградата. 

Б. Електронен единен приемен изпит (ЕлЕПИ)  

и електронен тест по чужд език (ЕлТЧЕ) 

Чл. 58. (1) Единният приемен изпит в електронна форма (ЕлЕПИ) и тес-
тът по чужд език в електронна форма (ЕлТЧЕ) се провеждат в ден и час, 
определени от компютърното разпределение на кандидат-студента при по-
даване на регистрационната карта за участие в предварителните сесии. 

(2) Кандидат-студентите са длъжни да се явят 30 минути преди началото 
на изпита в определената зала. Те задължително носят със себе си компю-
търна разпечатка с входящия номер, документ за самоличност (лична карта) 
и химикалка, пишеща синьо. 

(3) По времe на ЕлЕПИ се допуска използването само на Справочник по 
математика за единния приемен изпит в УНСС. 

(4) Кандидат-студентът няма право да използва мобилни телефони, смартус-
тройства, електронни устройства и други електромагнитни помощни ин- 
струменти (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. 59. (1) За начало на ЕлЕПИ или ЕлТЧЕ се счита регистрирането на 

кандидат-студента в компютърната система. 
(2) Регистрирането се извършва чрез въвеждането на екрана на компютъ-

ра на: 
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1. изпит; 
2. ЕГН; 
3. регистрационен номер. 
(3) Регистрирането трябва да приключи до 15 минути от обявяването на 

началото на изпита. 
Чл. 60. (1) Основният екран, с който работят кандидат-студентите, служи 

за отговаряне на въпросите. 
(2) Екранът се състои от 3 (три) части: 
1. Идентификационна част, която съдържа: 
а) данните на кандидат-студента; 
б) датата и началния час на изпита; 
в) оставащото време до края на изпита; 
г) номера на индивидуалния електронен изпит, на който се явява канди-

дат-студентът. 
2. Навигационна част – за избор на въпрос. Представлява последовател-

ност от двойки редове, като на първия ред са записани „Номера на въпроси-
те“, а на втория ред – „Дадени отговори“. 

3. 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 първи-
те пет бутона. Шестият бутон анулира вече избрания отговор или оставя 
въпроса без отговор. Избраният отговор може да се променя. 

Чл. 61. ЕлЕПИ и електронният тест по чужд език приключват: 
1. по желание на кандидат-студента с натискане на бутона „Край на изпита“; 
2. автоматично, след изтичане на времето за провеждане на изпита. 
Чл. 62. Изпитът се анулира при:  
1. опит за спиране или рестартиране на индивидуалния компютър на кан-

дидат-студента; 
2. опит за стартиране на друго приложение, различно от това на изпита; 
3. неспазване на пълен ред и тишина; 
4. опит за влизане в разговор с други кандидат-студенти; 
5. неспазване на указанията на квесторите. 
Чл. 63. Резултатите от ЕлЕПИ и от електронния тест по чужд език се 

обявяват до два работни дни след края на всяка сесия в сайта на УНСС.  

В. Устни изпити 

Чл. 64. (1) Устни изпити се разрешават на: 
1. кандидат-студенти със сензорни увреждания; 
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2. кандидати с парализа, която възпрепятства полагането на писмен кон-
курсен изпит.  

3. Кандидатите по т. 1 и т. 2 подават заявление до ректора, придружено с 
копие на решението на ТЕЛК.  

(2) Изключения не се допускат под никаква форма. 
(3) Устният изпит се провежда по програмите за единен приемен изпит 

(ЕПИ) – „География на България“, „История на България“ и „Български език 
и литература“. 

(4) Устните изпити се провеждат през всички обявени кандидатстудент- 
ски сесии – Приложения 1 и 2. 

Чл. 65. До устен изпит под формата на събеседване по журналистика се 
допускат кандидат-студенти с оценка от държавен зрелостен изпит (матура) 
по български език и литература или успешно издържан ЕПИ – „Български 
език и литература“, не по-ниска от добър.  

ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ 

Чл. 66. (1) Знанията на кандидат-студентите се оценяват по шестобалната 
система. 

(2) Оценката се формира по скала от точки, отразяващи резултатите от 
изпита. 

(3) При отговорите на изпитните въпроси всеки верен отговор носи 4 
точки, грешен – минус 1 точка, а немаркиран отговор – 0 точки. 

(4) Маркирането на повече от един отговор в картата не носи точки дори 
когато единият от тях е верен. 

Чл. 67. (1) Картата с отговори от ЕПИ и картата от теста по чужд език, 
проведени на хартиен носител, се сканират два пъти. 

(2) Резултатът от ЕПИ и от теста по чужд език се обявява като интегри-
рана оценка, която е окончателна и не се преразглежда. 

(3) До картата с отговорите няма публичен достъп. 
Чл. 68. Отговорите на устните изпити се оценяват с точност до 0,25. 

Оценката на комисията е окончателна. 
Чл. 69. Обявените оценки на писмените работи са окончателни. 
Чл. 70. (1) Резултатите от изпитите се обявяват на интернет адрес: 

priem.unwe.bg 
(2) Кандидатите са длъжни сами да се информират за резултатите от кон-

курсните изпити. 
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ОБРАЗУВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИЯ БАЛ 

Чл. 71. (1) Балът за класиране на кандидат-студентите за специалности с 
един основен предмет се образува като сума от: 

1. средния успех от дипломата за средно образование, умножен с коефи-
циент 1 (едно); 

2. оценката от успешно положен ЕПИ или ДЗИ (матура) по основен 
предмет, умножена с коефициент 3 (три). 

(2) За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издаде-
на преди въвеждането на държавни зрелостни изпити и нямат оценка от 
държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразува-
ща по т. 2 от предходната алинея се взема оценката от зрелостния изпит по 
български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна 
подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български 
език и литература. 

(3) Максималният бал е 24 единици. 
Чл. 72. (1) Балът за класиране на кандидат-студентите за специалности, 

за които се изискват изпит по един основен предмет и изпит по чужд език, се 
образува като сума от: 

1. средния успех от дипломата за средно образование, умножен с коефи-
циент 1 (едно); 

2. оценката от успешно положен ЕПИ или ДЗИ (матура) по основен 
предмет, умножена с коефициент 3 (три). 

3. оценката по чужд език не е балообразуваща. 
(2) За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издаде-

на преди въвеждането на държавни зрелостни изпити и нямат оценка от 
държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразува-
ща по т. 2 от предходната алинея се взема оценката от зрелостния изпит по 
български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна 
подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български 
език и литература. 

(3) Максималният бал е 24 единици. 
Чл. 73. (1) За професионално направление „Право“ със специалност 

„Право“ балът се образува като сума от: 
1. средния успех от дипломата за средно образование, умножен с коефи-

циент 1 (едно); 
2. оценката от изпита по български език и езикова култура и български 

език и литература (първи и трети модул на ЕПИ, без втори модул „Матема-
тика – основи“), умножена по коефициент 3 (три); 

3 оценката от специалната част на ЕПИ, трети модул – „История на Бъл-
гария“, умножена с коефициент 2 (две). 

(2) Максималният бал е 36 единици. 
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Чл. 73а. (1) Ако настъпи законодателна промяна, предвиждаща възмож-
ност за кандидатстване за професионално направление „Право“ със специ-
алност „Право“ без полагане на изпити, балът за професионално направле-
ние „Право“ ще се образува като сума от: 

1. средния успех от дипломата за средно образование, умножен с коефи-
циент 1 (едно); 

2. оценката от държавния зрелостен изпит (матурата) по български език и 
литература или оценката от изпита по български език и езикова култура и 
български език и литература (първи и трети модул на ЕПИ, без втори модул 
„Математика – основи“), умножена с коефициент 3 (три); 

3. оценката от държавния зрелостен изпит (матурата) по история и ци-
вилизация или оценката по история и цивилизация (история) от дипломата за 
средно образование или оценката от специалната част на ЕПИ, трети модул – 
„История на България“, умножена с коефициент 2 (две). 

(2) За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издаде-
на преди въвеждането на държавни зрелостни изпити и нямат оценка от 
държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразува-
ща по т. 2 от предходната алинея се взема оценката от зрелостния изпит по 
български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна 
подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български 
език и литература. 

(3) Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по 
история и цивилизация (история), като едната от тях е от държавния зрелос-
тен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка по т. 3 от 
ал. 1 се счита оценката от държавния зрелостен изпит. 

Чл. 74. (1) За специалност „Медии и журналистика“ балът се образува 
като сума от: 

1. средния успех от дипломата за средно образование, умножен с коефи-
циент 1 (едно); 

2. оценката от държавния зрелостен изпит (матурата) по български език и 
литература или от изпита по български език и езикова култура и български 
език и литература (първи и трети модул на ЕПИ, без втори модул „Матема-
тика – основи“, умножена с коефициент 2 (две); 

3. оценката от събеседването по журналистика, умножена с коефициент  
2 (две). 

(2) За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издаде-
на преди въвеждането на държавни зрелостни изпити и нямат оценка от 
държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразува-
ща по т. 2 от предходната алинея се взема оценката от зрелостния изпит по 
български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна 
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подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български 
език и литература. 

(3) Максималният бал е 30 единици. 
Чл. 75. (1) За специалност „Медия икономика“ балът се образува като сума от: 
1. средния успех от дипломата за средно образование, умножен с коефи-

циент 1 (едно); 
2. оценката от успешно положен ЕПИ или ДЗИ (матура) по основен 

предмет, умножена с коефициент 3 (три). 
(2) За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издаде-

на преди въвеждането на държавни зрелостни изпити и нямат оценка от 
държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразува-
ща по т. 2 от предходната алинея се взема оценката от зрелостния изпит по 
български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна 
подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български 
език и литература. 

(3) Максималният бал е 24 единици. 
Чл. 76. Кандидат-студентите не образуват състезателен бал и не участват 

в класирането, когато: 
1. са получили слаба оценка (2.00), когато са се явили на изпит по един 

основен предмет и са завършили средно образование преди 2008 г.;  
2. не са подали документи в определения срок (Приложение № 1);  
3. оценката по т. 1 е по втори конкурсен изпит, състезателен бал не се об-

разува само за специалността, за която е положен този конкурсен изпит. 

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ 

Чл. 77. В класирането участват кандидатите, които са издържали успеш-
но конкурсните изпити по предметите, изисквани за прием в съответната 
специалност, или кандидатстват с оценката от държавен зрелостен изпит 
съгласно изискванията на Приложение № 5. 

Чл. 78. (1) Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда 
на посочените от кандидат-студента специалности в състезателната карта. 

(2) При класирането се спазва последователността на посочените от кан-
дидат-студента шифри на специалности, а не по тяхното словесно описание. 
При допуснато от кандидат-студента несъответствие между шифрите и съ-
ответните наименования отговорността носи кандидат-студентът. 

(3) За специалности, които не са посочени в състезателната карта, канди-
датите не се класират. 

(4) По време на класиранията не се разрешава промяна в предварително 
заявената от кандидат-студента последователност на желаните специалности.  

Чл. 79. (1) Класирането на кандидатите се извършва по специалности:  
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1. в две групи – приети за студенти и резерви и 
2. 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 в една от категориите се прехвърлят към другата ка-

тегория. 
Чл. 80. Лауреати на национални и международни олимпиади се приемат 

извън утвърдения прием. 
Чл. 81. Първенците от състезанията/конкурсите, организирани с решение 

на АС, се класират по реда, установен в този правилник. 
Чл. 82. Кандидат-студенти, получили равен състезателен бал за послед-

ното планово място за дадена специалност и категория, се приемат за сту-
денти. 

Чл. 83. Приемат се и кандидатите, чиито студентски права се възстановя-
ват. Възстановяването се извършва за втори и по-горен курс за направление-
то/специалността, по която са се обучавали, без да заемат планови места. 

Чл. 84. (1) Класирането се извършва на три етапа, а при необходимост – 
на четири. 

(2) Кандидатите са длъжни да се информират за сроковете на отделните 
класирания, записване и потвърждаване, посочени в Приложение № 3 и в 
сайта на УНСС. 

Чл. 85. (1) При първо класиране с резерви класираните кандидат-студен-
ти могат: 

1. да се запишат в специалността, в която са приети, като представят 
всички необходими документи за записване. Записаните студенти не участват 
в следващите етапи на класирането. 

2. да потвърдят желанието си да се обучават в УНСС – онлайн или в Цен-
търа за прием на документи, като участват в следващ етап на класиране, за 
прием в посочено по-напред желание. 

3. да не се запишат или да не потвърдят желанието си за обучение в 
УНСС, при което отпадат от всички следващи класирания. 

(2) Класираните по първо желание се записват без право на потвърждава-
не и изчакване на следващи класирания.  

(3) Класираните по второ, трето и следващи желания, потвърдили жела-
ние за участие в следващ етап на класиране, могат при наличие на свободни 
места да преминат в посочени по-напред специалности. 

(4) Кандидат-студентите от списъка на резервите могат да потвърдят же-
лание за участие в следващ етап на класиране. Кандидат-студентите, които 
не потвърдят участието си в следващите класирания, не участват в тях. 

Чл. 86. (1) Второ класиране с резерви се извършва при наличие на незае-
ти и непотвърдени места след първото класиране.  
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(2) Класирането се извършва в следния ред: 
1. класираните на първо класиране – кандидат-студенти, които са пот-

върдили желанието си да се обучават в УНСС; 
2. резервите от първо класиране. Те се класират по низходящ ред на със-

тезателния им бал и по реда на посочените специалности. 
(3) При второто класиране резервите могат да бъдат класирани в специ-

алност, различна от тази, в която са били резерви. 
(4) Класираните кандидат-студенти могат: 
1. да се запишат в специалността, в която са приети, след което не участ-

ват в следващите класирания; 
2. да изчакат трето класиране и при наличие на свободни места могат да 

преминат в посочена по-напред специалност. 
(5) Класираните по първо желание се записват без право на потвърждава-

не и изчакване на следващо класиране. 
Чл. 87. Трето класиране се извършва при условията и по реда на второто 

класиране за попълване на незаетите места. 
Чл. 88. (1) След третото класиране при наличие на незаети места в рам-

ките на утвърдения прием и при успешно издържани конкурсни изпити или 
с оценка от държавния зрелостен изпит (матурата) по решение на Ректор- 
ския съвет местата могат да се заемат от: 

1. лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70%; 
2. военноинвалиди и военнопострадали; 
3. кръгли сираци до 26 години; 
4. майки с три и повече деца; 
5. близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също про-

фесионално направление/специалност и висше училище и единият от тях е 
приет. 

(2) Кандидатите по ал. 1 подават допълнително заявление до ректора, 
придружено с документ, удостоверяващ обстоятелството, в срок от 26 до 27 
юли 2021 г. 

(3) Ректорският съвет се произнася по приемането им в специалност.  
Чл. 89. (1) След записване на студентите след третото класиране при на-

личие на отделни незаети места се провежда четвърто класиране с допълни-
телен прием за тяхното попълване. 

(2) Свободните места при допълнителния прием се заемат от:  
1. некласирани резерви с издържан изпит и  
2. кандидат-студенти с оценка от държавен зрелостен изпит (матура), 

който съответства на конкурсен изпит в УНСС. 
(3) За участие в допълнителния прием кандидат-студентите по ал. 2 пода-

ват кандидатстудентски документи.  
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(4) Балът на кандидат-студентите за допълнителния прием се образува по 
реда на балообразуването за съответната специалност.  

(5) След записване на студентите от допълнителния прием при наличие 
на отделни незаети места може да се извърши прием за тяхното попълване 
при условията на този правилник. 

Чл. 90. Жалби от кандидат-студенти, свързани с класирането, се подават 
до ректора най-късно в тридневен срок след обявяване на съответното кла-
сиране. 

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ 

Чл. 91. (1) Новоприетите студенти се записват със заповед на ректора.  
(2) Студентите, приети в специалност с изучаване на чужд език, се запис-

ват в езиковите групи с езика, с който са кандидатствали. 
(3) Студенти, които не са се записали в определените срокове, губят сту-

дентските си права. 
(4) Записването на студентите се извършва онлайн, в РЦДО – Хасково, за 

приетите в Регионалния център за дистанционно обучение и в УНСС . 
(5) При онлайн записване заплащането на семестриалната такса се из-

вършва само чрез онлайн плащане с банкова карта, а не чрез банкови клонове. 
Чл. 92. (1) При онлайн записването и потвърждаването студентите трябва 

да представят следните документи: 
1. Сканирано изображение на всички страници от дипломата за средно 

образование. 
2. Сканирано изображение на медицинско удостоверение от личен ле-

кар. 
(2) При записването си в сградата на УНСС студентите представят следни-

те документи: 
1. Диплома за средно образование – оригинал, който след сравняване се 

връща на притежателя. 
2. Две снимки с формат 3,5/4,5 см.  
3. Документи за записване на новоприети студенти по образец на УНСС 

с подробна информация за електронната студентска книжка и заявление за 
нейното издаване. 

4. Лична карта, която след проверка се връща на студента. 
5. Медицинско удостоверение от личния лекар. 
6. Документ за внесена такса за обучение, преведена по банков път в 

клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС –  
Приложение № 4. 

(3) При записването си студентите получават факултетен номер. 
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УСЛОВИЯ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ,  

ОБУЧАВАЩИ СЕ В ЧУЖДЕСТРАННИ ВИСШИ УЧИЛИЩА 

Чл. 93. (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 предсрочно прек-
ратяване на обучението си могат да продължат обучението си в специал-
ността, по която са били приети, само ако са изпълнили учебните си задъл-
жения в чуждестранното висше училище. 

(2) Студентите, изпратени по реда на ал. 1, ежегодно удостоверяват с до-
кумент, че са изпълнили учебните си задължения в чуждестранното висше 
училище. 

Чл. 94. (1) Български граждани, придобили студентски права в чужде- 
странни висши училища, могат при завръщането си в страната да продължат 
образованието си в УНСС, ако имат завършена най-малко една учебна година. 

(2) Продължаването на обучението става при условия, определени от АС. 
Чл. 95. (1) Преместването на студентите от чуждестранни висши учили-

ща се извършва до началото на учебната година. 
(2) Студентите, които желаят да се преместят в УНСС, подават следните 

документи: 
1. Заявление до ректора. 
2. Академична справка от висшето училище за положените изпити и 

придобитите кредити (преведена и легализирана). 
3. Диплома за завършено средно образование.  
(3) Завършилите средно образование в чужбина представят диплома по  

т. 3 на предходната алинея (преведена и легализирана) и удостоверение за 
признато средно образование, издадено от регионалното управление по об-
разование (РУО) по местоживеене. 

(4) Академичната справка по т. 2 на ал. 2 (преведена и легализирана) се 
идентифицира с Националния център за информация и документация за 
установяване на нейната автентичност и статута на образователната инсти-
туция, която я е издала. 

Чл. 96. Ректорът решава окончателно всички въпроси по преместването 
на студентите, като може да определи и допълнителни условия. 

САНКЦИОННИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 97. За проявена недобросъвестност и/или за неспазване на установе-
ния ред при обработката на кандидатстудентските документи, при провеж-
дането на изпитите, при класирането и записването на студентите, както и 
при други дейности по провеждане на приема, виновните длъжностни лица 
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се наказват. Когато извършеното деяние съставлява престъпление, за него се 
уведомява прокуратурата. 

Чл. 98. (1) Кандидат-студентите, представили документи с невярно съ-
държание и/или направили опит да дадат невярна информация при попълва-
не на кандидатстудентските си документи, с цел да заблудят приемателните 
комисии или ръководните органи на УНСС, се отстраняват от участие в 
конкурса. Когато извършеното деяние съставлява престъпление, за него се 
уведомява прокуратурата. 

(2) Когато неверността на кандидатстудентските документи бъде устано-
вена след приемането на кандидата за студент, той се отстранява от Универ-
ситета независимо от курса на обучението му.  

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Правилникът е разработен в съответствие със Закона за висшето об-
разование и Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти 
във висшите училища на Р България.  

§ 2. В правилника и в приложенията към него могат да настъпят промени 
в резултат на изменения в Закона за висшето образование, Наредбата за 
държавните изисквания за приемане на студенти, Наредбата за единните 
държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалност-
та "Право" и професионална квалификация "юрист" и решения на АС, както 
и след утвърждаване от Министерския съвет на местата за приемане на сту-
денти в УНСС за учебната 2021/2022 г.  

§ 3. Ректорът решава окончателно всички въпроси, свързани с приемане-
то на студентите в УНСС. 

§ 4. В случай на обявено от Народното събрание на Република България 
извънредно положение, както и в други случаи на възникнали извънредни 
обстоятелства, които възпрепятстват изпълнението на графиците на канди-
датстудентската кампания в ОКС "бакалавър", определени съгласно Прило-
жения № 1 – 3, ректорът на УНСС, след решение на РС, със заповед може да 
определя други дати (или периоди) за извършване на дейностите, предвиде-
ни в графиците. 

§ 5. Настоящият правилник е приет с Решение на АС № 1/03.02.2021 г. и 
отменя Правилника за приемане на студенти в образователно-квалифика-
ционна степен „бакалавър“ в Университета за национално и световно сто-
панство през учебната 2020/2021 година. 

 
 



40 

Приложение № 1 

ГРАФИК  
за провеждане на предварителните електронни изпити  

за учебната 2021/2022 година 

 
Регистриране за изпит/и Период на явяване на изпит/и 
25.01. – 12.02.2021 г. от 15.02.2021 г. до 19.02.2021 г. 
22.02. – 19.03.2021 г. от 22.03.2021 г. до 26.03.2021 г. 
29.03. – 09.04.2021 г. от 12.04.2021 г. до 16.04.2021 г. 
19.04. – 07.05.2021 г. от 10.05.2021 г. до 15.05. 2021 г.  

 
 

 
 

СРОК 
за подаване на документи за класиране и редовна кампания 

от 14 юни до 29 юни 
 

ВАЖНО! 
 

В УНСС ще се приемат кандидатстудентски документи,  
маркирани с холограмни стикери на Университета за национално  

и световно стопанство, удостоверяващи съответствието  
на документите с утвърдения оригинален образец. 

 
Работно време на комисиите по прием на документи 

 
от понеделник до петък от 8.00 до 16.30 ч. 
събота 26 юни от 8.00 до 16.30 ч. 
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Приложение № 2 

ГРАФИК  
за провеждане на редовните изпити  

за учебната 2021/2022 г. м. юли 

 
Дата Състезателни изпити 
2 юли (петък) Български език и литература – от 9.00 ч. 
3 юли (събота) Чужди езици (английски, немски, френски,  

испански и руски) – от 9.00 ч. 
4 юли (неделя) История на България – от 9.00 ч. 
4 юли (неделя) Математика – от 14.00 ч. 
5 юли (понеделник) География на България – от 9.00 ч. 
5 юли (понеделник) Журналистика – събеседване – 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). 
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Приложение № 3 

СРОКОВЕ  
за етапите на класиране, потвърждаване и записване на студентите 

8 юли обявяване на първо класиране с резерви  
9 юли – 12 юли потвърждаване или записване на класираните  

и потвърждаване на резервите 
14 юли обявяване на второ класиране с резерви  
15 юли – 17 юли записване на класираните  
20 юли обявяване на трето класиране  
21 юли – 23 юли записване на класираните  
26 юли – 28 юли  допълнителен прием на документи за попълване 

на отделни незаети места 
30 юли обявяване на допълнителното класиране 
2 август – 4 август  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. 
10 юли – събота от 08.00 до 16.30 ч. 
11 юли – неделя онлайн записване 
17 юли – събота  от 08.00 до 16.30 ч. 
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Приложение № 4 

БАНКОВИ СМЕТКИ 

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“. 
 
 Такса за обучение се внася по банков път в клон на всяка търговска бан-

ка (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“. 
 
 
Банкова сметка на РЦДО – Хасково 
BG95 TEXI 9545 3110 5377 01 
Банка: Тексимбанк – BIС:TEXIBGSF 
Титуляр: РЦДО  Хасково 
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Приложение № 5 

СПИСЪК 
на професионалните направления и специалности в УНСС – редовно обучение, 

на състезателните изпити и начина на образуването на бал 

Съкращения: 
ЕПИ – единен приемен изпит (електронен и/или хартиен) 
ДЗИ – Държавен зрелостен изпит 
Важно за всички специалности: 
За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни из-

пити (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема 
оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подго-
товка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература. 

Професионални направле-
ния/специалности 

Единен приемен изпит (ЕПИ) 

чужд език 

Балообразуване 

първи 
модул 

втори 
модул 

трети 
модул 

среден 
успех от 

дипломата 
оценка от ЕПИ/ДЗИ 

1 2 3 4 5 6 7 
Направление  
„Икономика“ 
„Макроикономика“ 
„Икономика“ 
„Политическа икономия“ 
„Икономика на човешките 
ресурси“ 

Българ- 
ски език 
и езикова 
култура 

Матема- 
тика – 
основи 

Математика 
или География 
на България, 
или Български 
език и литера-
тура, или 
История на 
България 

– 

среден 
успех от 
дипломата 
за средно 
образова-
ние, умно-
жен с кое-
фициент 
 1 (едно) 

оценката от успешно 
положен ЕПИ по 
основен предмет, 
умножена с коефи-
циент 3 (три), или 
оценката от ДЗИ 
(матура) по основен 
предмет, умножена с 
коефициент 3 (три)  
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Продължение 

1 2 3 4 5 6 7 
„Застраховане и социално дело“ 
„Икономическа социология 
и психология“ 
„Индустриален бизнес“ 
„Бизнес икономика“ 
„Предприемачество“ ⃰  
„Аграрен бизнес“ 
„Екоикономика“ 
„Мениджмънт на недвижи-
мата собственост“ 
„Творчески индустрии и 
бизнес“ ⃰ 
„Маркетинг“ 
„Стратегическо планиране“ 
„Икономика на транспорта 
и енергетиката“ 
„Бизнес логистика“ 
„Икономика на отбраната и 
сигурността“ 
„Икономика на търговията“ 
„Финанси“ 
„Счетоводство“ 
„Финансов контрол“ 
„Анализ на бизнес данни 
със специализиран софтуер“ 
„Бизнес информатика и 
комуникации“ 
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Продължение 

1 2 3 4 5 6 7 
Специалности с чуждое-
зиково обучение 
„Международни икономи-
чески отношения“ 
„Интелектуална собстве-
ност и бизнес“ ⃰ 
„Икономика на туризма“ 

Българс-
ки език и 
езикова 
култура 

Матема- 
тика – 
основи 

Математика 
или География 
на България, 
или Български 
език и литера-
тура, или 
История на 
България 

английски, 
френски, 
немски, 
испански 
или руски 
(не е бало-
образуващ) 

среден 
успех от 
дипломата 
за средно 
образова-
ние, умно-
жен с кое-
фициент 
1 (едно) 

оценката от успешно 
положен ЕПИ по ос-
новен предмет, ум-
ножена с коефици-
ент 3 (три), или 
оценката от ДЗИ 
(матура) по основен 
предмет, умножена с 
коефициент 3 (три) 
За чуждия език е не-
обходимо да е из-
пълнено едно от 
условията на чл. 5 ал. 2 

Специалности с препода-
ване на английски език 
„Международни икономи-
чески отношения с препода-
ване на английски език“ 
„Икономика с преподаване 
на английски език“ 
„Финанси и счетоводство с 
преподаване на английски 
език“ 
„Бизнес информатика и 
комуникации с преподаване 
на английски език“ 
„Маркетинг и стратегическо 
планиране с преподаване на 
английски език“ 
„Бизнес икономика и мени-
джмънт с преподаване на 
английски език“ 

Българс-
ки език и 
езикова 
култура 

Матема- 
тика – 
основи 

Математика 
или География 
на България, 
или Български 
език и литера-
тура, или 
История на 
България 

английски 
език 
(не е бало-
образуващ) 

среден 
успех от 
дипломата 
за средно 
образова-
ние, умно-
жен с кое-
фициент 
1 (едно) 

оценката от успешно 
положен ЕПИ по 
основен предмет, 
умножена с коефи-
циент 3 (три), или 
оценката от ДЗИ 
(матура) по основен 
предмет, умножена с 
коефициент 3 (три) 
За чуждия език е 
необходимо да е 
изпълнено едно от 
условията на чл. 5 
ал. 2 
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Продължение 

1 2 3 4 5 6 7 
Направление  
„Администрация  
и управление“ 
„Бизнес администрация“ 
„Публична администрация“ 
„Регионално развитие“ 

Българ- 
ски език 
и езикова 
култура 

Матема- 
тика – 
основи 

Математика 
или География 
на България, 
или Български 
език и литера-
тура, или 
История на 
България 

– 

среден 
успех от 
дипломата 
за средно 
образова-
ние, умно-
жен с кое-
фициент 
 1 (едно) 

оценката от успешно 
положен ЕПИ по 
основен предмет, 
умножена с коефи-
циент 3 (три), или 
оценката от ДЗИ 
(матура) по основен 
предмет, умножена с 
коефициент 3 (три)  

Направление „Право“ 
„Право“ 

Българ- 
ски език 
и езикова 
култура 

– 

Български език 
и литература и 
История на 
България 

– 

среден 
успех от 
дипломата 
за средно 
образова-
ние, умно-
жен с кое-
фициент 
1 (едно) 

утроената оценка от 
ЕПИ – модул 1 и 3 
Български език и 
езикова култура и 
Български език и 
литература, удвоена-
та оценка от ЕПИ – 
модул 3 История на 
България 

Ако настъпи законодателна промяна, предвиждаща възможност за кандидатстване за професионално направление „Право“ 
със специалност „Право“ без полагане на изпити, балът за професионално направление „Право“ ще се образува по чл. 73а  
от настоящия правилник 
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Продължение 

1 2 3 4 5 6 7 
Направление  
„Обществени комуника-
ции и информационни 
науки“ 
„Медии и журналистика“ 

Българ- 
ски език 
и езикова 
култура 
или ма-
тура по 
българ- 
ски език 
и литера-
тура 

– 

Български език 
и литература 
или матура по 
български език 
и литература и 
Журналистика 
(събеседване) 

– 

среден 
успех от 
дипломата 
за средно 
образова-
ние, умно-
жен с кое-
фициент 
1 (едно) 

удвоената оценка от 
модул 1 и 3 Българ- 
ски език и езикова 
култура и Български 
език и литература от 
ЕПИ или ДЗИ (ма-
тура) по български 
език и литература,  
удвоената оценка от 
събеседване по жур-
налистика  

„Медия икономика“ Българ- 
ски език 
и езикова 
култура 

Матема- 
тика – 
основи 

Математика 
или География 
на България, 
или Български 
език и литера-
тура, или 
История на 
България 

– 

среден 
успех от 
дипломата 
за средно 
образова-
ние, умно-
жен с кое-
фициент 
1 (едно) 

оценката от успешно 
положен ЕПИ по 
основен предмет, 
умножена с коефи-
циент 3 (три), или 
оценката от ДЗИ 
(матура) по основен 
предмет, умножена с 
коефициент 3 (три)  
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Продължение 

1 2 3 4 5 6 7 
Направление  
„Политически науки“ 
„Международни  
отношения“ 
„Европейска политика и 
икономика“  
 

Българ- 
ски език 
и езикова 
култура 

Матема- 
тика –  
основи 

Математика 
или География 
на България, 
или Български 
език и литера-
тура, или  
История на  
България 

английски, 
френски, 
немски, 
испански 
или руски  
(не е бало-
образуващ) 

среден 
успех от 
дипломата 
за средно 
образова-
ние, умно-
жен с кое-
фициент  
1 (едно) 

оценката от успешно 
положен ЕПИ по 
основен предмет, 
умножена с коефи-
циент 3 (три), или 
оценката от ДЗИ 
(матура) по основен 
предмет, умножена с 
коефициент 3 (три) 
За чуждия език е 
необходимо да е 
изпълнено едно от 
условията на чл. 5 
ал. 2 

„Политология“ 
 

Българ- 
ски  език 
и езикова  
култура 

Матема- 
тика –  
основи 

Математика 
или География 
на България, 
или Български 
език и литера-
тура, или  
История на  
България 

 
 
 

– 

среден 
успех от 
дипломата 
за средно 
образова-
ние, умно-
жен с кое-
фициент  
1 (едно) 

оценката от успешно 
положен ЕПИ по 
основен предмет, 
умножена с коефи-
циент 3 (три), или 
оценката от ДЗИ 
(матура) по основен 
предмет, умножена с 
коефициент 3 (три)  
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Продължение 

1 2 3 4 5 6 7 
Направление  
„Социология, антрополо-
гия и науки за културата“ 
„Социология“ 

Българ- 
ски език 
и езикова  
култура 

Матема- 
тика –  
основи 

Математика 
или География 
на България, 
или Български 
език и литера-
тура, или  
История на  
България 

– 

среден 
успех от 
дипломата 
за средно 
образова-
ние, умно-
жен с кое-
фициент  
1 (едно) 

оценката от успешно 
положен ЕПИ по 
основен предмет, 
умножена с коефи-
циент 3 (три), или 
оценката от ДЗИ 
(матура) по основен 
предмет, умножена с 
коефициент 3 (три)  

* Обучението на студентите от специалностите „Творчески индустрии и бизнес“ и „Интелектуална собственост и биз-
нес“ се осъществява в Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер на УНСС, а на тези от „Предпри-
емачество“ – в Института по предприемачество на УНСС. 
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СПИСЪК 
на професионалните направления и специалности в УНСС – дистанционно обучение, 

на състезателните изпити и начина на образуването на бал  

Професионални направления/ 
специалности 

Единен приемен изпит (ЕПИ) чужд 
език 

 

Балообразуване 

първи 
модул 

втори 
модул 

трети 
модул 

среден 
успех от 

дипломата 
оценка от ЕПИ/ДЗИ 

Направление „Икономика“ 
„Икономика“ 
„Маркетинг“ 
„Счетоводство и контрол“ 
„Финанси“ 
 

Българ- 
ски език 
и езикова  
култура 

Матема- 
тика –  
основи 

Математика 
или Геогра-
фия на Бъл-
гария, или 
Български 
език и лите-
ратура, или 
История на  
България 

– 

среден 
успех от 
дипломата 
за средно 
образова- 
ние, умно-
жен с кое-
фициент  
1 (едно) 

оценката от успеш-
но положен ЕПИ по 
основен предмет, 
умножена с коефи-
циент 3 (три), или 
оценката от ДЗИ 
(матура) по основен 
предмет, умножена 
с коефициент  
3 (три)  

Направление  
„Администрация и 
управление“ 
„Мениджмънт и администрация“ 
 

Българ- 
ски език 
и езикова  
култура 

Матема- 
тика –  
основи 

Математика 
или Геогра-
фия на Бъл-
гария, или 
Български 
език и лите-
ратура, или 
История на  
България 

– 

среден 
успех от 
дипломата 
за средно 
образова- 
ние, умно-
жен с кое-
фициент  
1 (едно) 

оценката от успеш-
но положен ЕПИ по 
основен предмет, 
умножена с коефи-
циент 3 (три), или 
оценката от ДЗИ 
(матура) по основен 
предмет, умножена 
с коефициент  
3 (три)  
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СПИСЪК 
на професионалните направления и специалности  

в Регионалния център за дистанционна обучение – Хасково, 
на състезателните изпити и начина на образуването на бал  

Професионални направления/ 
специалности 

Единен приемен изпит (ЕПИ) чужд 
език 

 

Балообразуване 

първи 
модул 

втори 
модул 

трети 
модул 

среден 
успех от 

дипломата 
оценка от ЕПИ/ДЗИ 

Направление „Икономика“ 
„Икономика“ 
„Счетоводство и контрол“ 
 

Българ- 
ски език 
и езикова  
култура 

Матема- 
тика –  
основи 

Математика 
или Геогра-
фия на Бъл-
гария, или 
Български 
език и лите-
ратура, или 
История на  
България 

– 

среден 
успех от 
дипломата 
за средно 
образова- 
ние, умно-
жен с кое-
фициент  
1 (едно) 

оценката от успеш-
но положен ЕПИ по 
основен предмет, 
умножена с коефи-
циент 3 (три), или 
оценката от ДЗИ 
(матура) по основен 
предмет, умножена 
с коефициент  
3 (три)  

Направление  
„Администрация  
и управление“ 
 „Мениджмънт и администрация“ 
 

Българ- 
ски език 
и езикова  
култура 

Матема- 
тика –  
основи 

Математика 
или Геогра-
фия на Бъл-
гария, или 
Български 
език и лите-
ратура, или 
История на  
България 

– 

среден 
успех от 
дипломата 
за средно 
образова- 
ние, умно-
жен с кое-
фициент  
1 (едно) 

оценката от успеш-
но положен ЕПИ по 
основен предмет, 
умножена с коефи-
циент 3 (три), или 
оценката от ДЗИ 
(матура) по основен 
предмет, умножена 
с коефициент  
3 (три)  
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Приложение № 6 

СПИСЪК 

 
на специалностите в УНСС – редовно обучение  

по професионални направления  

Професионални  
направления 

 

Образователно-квалификационни степени 
ОКС  

„бакалавър“ 
ОКС  

„магистър“ 
1 2 3 

„Икономика“ „Макроикономика“  
 „Икономика“  
 „Политическа икономия“  

 „Икономика на  
човешките ресурси“ 

 

 „Застраховане и социално дело“  

 „Икономическа социология  
и психология“ 

 

 „Индустриален бизнес“  
 „Бизнес икономика“  
 „Предприемачество“ *  
 „Аграрен бизнес“  
 „Екоикономика“  
 „Мениджмънт на недвижимата 

собственост“ 
 

 „Творчески индустрии и бизнес“ *  
 „Маркетинг“  
 „Стратегическо планиране“  

 „Икономика на транспорта  
и енергетиката“ 

 

 „Бизнес логистика“  

 „Икономика на отбраната  
и сигурността“ 

 

 „Икономика на търговията“  
 „Финанси“  
 „Счетоводство“  
 „Финансов контрол“  

 „Анализ на бизнес данни със 
специализиран софтуер“ 

 

 „Бизнес информатика и  
комуникации“ 
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Продължение 

1 2 3 

 „Международни  
икономически отношения“ 

 

 „Интелектуална собственост  
и бизнес“* 

 

 „Икономика на туризма“  

 

„Международни икономически 
отношения с преподаване  
на английски език“ 

 

 „Икономика с преподаване  
на английски език“ 

 

 „Финанси и счетоводство с препо-
даване на английски език“ 

 

 „Бизнес информатика  
и комуникации с преподаване  
на английски език“ 

 

 „Маркетинг и стратегическо  
планиране с преподаване  
на английски език“ 

 

 „Бизнес икономика и мениджмънт 
с преподаване на английски език“ 

 

„Администрация  
и управление“ „Бизнес администрация“  

 „Публична администрация“  
 „Регионално развитие“  
„Право“  „Право“ 
„Обществени комуникации  
и информационни науки“ „Медии и журналистика“  

 „Медия икономика“  
„Политически науки“ „Международни отношения“  

 „Европейска политика  
и икономика“ 

 

 „Политология“  
„Социология, антропология и 
науки за културата“ „Социология“  

 
* Обучението на студентите от специалностите „Творчески индустрии и бизнес“ 

и „Интелектуална собственост и бизнес“ се осъществява в Института по интелекту-
ална собственост и технологичен трансфер на УНСС, а на тези от „Предприемачест-
во“ – в Института по предприемачество на УНСС. 
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СПИСЪК  

на специалностите в УНСС – дистанционно обучение 
по професионални направления  

  
Професионални  

направления 
Образователно-квалификационни степени 

ОКС „бакалавър“ ОКС „магистър“ 
„Икономика“ „Икономика“  
 „Маркетинг“  
 „Счетоводство и контрол“  
 „Финанси“  
„Администрация  
и управление“ „Мениджмънт и администрация“  

 

СПИСЪК 

на специалностите в Регионалния център  
за дистанционно обучение – Хасково,  

по професионални направления 

 
Професионални  

направления 
Образователно-квалификационни степени 

ОКС „бакалавър“ ОКС „магистър“ 
„Икономика“ „Икономика“  
 „Счетоводство и контрол“  
„Администрация  
и управление“ „Мениджмънт и администрация“  
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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 бул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 29 (партер), тел. 0887/886 012 
(бюрото ще работи от 17.06.2021 г.) 

Бургас бул. „Гладстон“ № 47 (Младежки културен център),  
тел. 0888/759 750 и 0898/701 664 

Варна ул. „Христо Ботев“ 3А (ЦИО „Вектор“), тел. 052/612 266 

Видин ул.“Екзарх Йосиф І“ № 17, ОУ „Климент Охридски“,  
тел. 0887/327 768 

Враца ул. „Мито Орозов“ № 59, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ –  
филиал Враца, тел. 0886/981 155 

Габрово пл. „1-ви май“ № 1 В, ет. 2, тел. 0878/264 202  
ул. „Хаджи Димитър“ № 4, Технически университет – Ректорат, 
тел. 0878/26 42 02 (от 01.06.2021 г.) 

Добрич ул. „България“ № 1 (Централна кооперативна банка), офис 304, 
тел. 058/580 623 и 0899/298 593 

Казанлък Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“,  
тел. 0431/62 567, 0878/799 297 и 0898/309 636 

Кърджали СОУ „Отец Паисий“, тел. 0886/676 146  

Кюстендил ул. „Осми март“ № 8, тел. 0876 /796 522 

Ловеч ул. „Съйко Съев“ № 31 (Технически колеж), тел. 0886/430 997  

Монтана  ул. „Трети март“ № 98, ет. 1 (Младежки дом), тел. 0899/161 101 

Пазарджик ул. „Ген. Гурко“ № 2, ет. 2, офис 1, „РАДИО СОТ“  
(бившата сграда на „Хебърстрой“), тел. 0899/672 674  
и 0898/831 917  

Перник пл. „Кракра“, Общински младежки дом, тел. 0878/344 258  

Плевен бул. „Русе“ № 10 А (сградата на асансьорните сервизи),  
тел. 0895/141 242  

Пловдив ул. „Цанко Дюстабанов“ № 25 (сградата на Техническия  
университет – филиал Пловдив), тел. 0888/645 158  
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Продължение 

Разград  ул. „Бузлуджа“ № 2, ет. 1 (Дом на науката и техниката),  
тел. 0894/370 069 

Русе  площад „Хан Кубрат“ № 1 (РКС – вход Кооперативна банка), ет. 4, 
стая 1, тел. 0876/358 234 и 0884/133 273 

Силистра ул. „Атанас Янков“ № 48 (учебен център „Фаворит“),  
тел. 0889/909 141 и 0888/111 147 

Сливен бул. „Братя Миладинови“ № 18 (в сградата на РУО),  
тел. 0879/384 769 

Стара Загора ул. „Армейска“ № 9 (в сградата на Института за квалификация на 
учители до Музикалното училище), тел. 042/646 107  
и 0888/691 483 

Търговище ул. „Петко Р. Славейков“ № 4, ет. 2, офис 210 (Дом на техниката), 
тел. 0896/368 636 

Хасково Народно читалище „Заря“, ет. 1 (централен вход), тел. 038/665 413 
и 0887/035 598 

Шумен ул. „Адам Мицкевич“ № 1 (в двора на НАП срещу Младежкия 
дом), тел. 0887/225 112 и 054/800 505 

Ямбол ул. „Цар Иван Шишман“ № 11Б , ет. 1, тел. 0886/853 731  
и 0888/973 979 
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