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УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
София 1700, Студентски град
автобуси 94, 280, 294 и 413
Информация:
priem.unwe.bg
телефони: 0281-95-701, 0281-95-704, 0281-95-535, 02962-38-79
Регионален център за дистанционно обучение (РЦДО)
Хасково 6300, бул. „България“ 168
телефони: 03862-33-54 и 03866-45-57

Резултатите от конкурсните изпити, състезателните балове
и класиранията се обявяват
в сайта на УНСС.
Конкурсните изпити се провеждат онлайн или в УНСС
и в други висши училища.

Кандидатстудентски документи се приемат онлайн
в РЦДО – Хасково, и в бюрата на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация във всички големи градове на страната. В Центъра за прием на документи в УНСС могат да подават документи само
кандидат-студенти със специални потребности.
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Скъпи кандидат-студенти,
В ръцете си държите малка книжка, но светът в нея няма граници.
В ерата на милениумите вие ще срещнете предизвикателствата на бъдещето, бързото развитие на новите технологии и океани от информация.
Но както казват в „Пътеводителя на галактическия стопаджия” – „Без паника!”.
Защото в Университета за национално и световно стопанство ще срещнете
традицията на една 100-годишна академична институция с международно
признание и иновативен преподавателски подход, каквито трябва да има във
всеки университет на бъдещето.
Желанието ви да учите в УНСС означава, че искате да бъдете сред найдобрите икономисти, финансисти, счетоводители, банкери, администратори,
мениджъри, юристи, експерти по маркетинг, сигурност, връзки с обществеността, журналисти, дипломати, социолози, политолози …
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УНСС предлага модерно образование в 43 бакалавърски специалности и
насърчава добрите професионални практики, което позволява на нашите
студенти едновременно да работят и да учат в специалности с дистанционно
обучение.
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 среда; ще учите един или два семестъра в европейски университети по програмата за мобилност „Еразъм+“;
ще имате достъп до богатия книжен фонд и световните бази данни в университетската библиотека; ще спортувате в един от най-големите и модерни
студентски спортни комплекси в страната.
Вярвам, че през есента ще станете неделима част от общността на найголемия университет в България и от неговия юбилеен стотен випуск. Това
ще бъде гаранция за успешната ви кариера.
На добър час!

проф. д-р Димитър Димитров
ректор на УНСС
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ПЪРВА ЧАСТ
1.1. ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ
УНСС
ТВОЯТ УНИВЕРСИТЕТ
Началото
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 народното
просвещение, дописен член на няколко чуждестранни академии на науките.
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 световно стопанство с решение на Народното събрание.
Мисия и визия
УНСС вижда себе си в бъдещето като лидер сред висшите училища в
Югоизточна Европа, провеждащи обучение на студенти и изследвания в
областта на икономиката, управлението и администрацията, правото и политиката.
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 международно признати преподаватели и учени.
Университетът е призван да се утвърждава и развива като безспорна,
уважавана и ценна територия на националното и европейското образователно и изследователско пространство. Като се основава на своите добри дългогодишни традиции, УНСС е длъжен непрекъснато да обогатява и затвърждава своя облик на динамично развиваща се, модерна българска и европейска
образователна и изследователска институция.
Лидер
Университетът за национално и световно стопанство е най-старият, найавторитетният и най-големият бизнес университет в България и Югоизточна
Европа. Усилията на академичното ръководство са насочени към големите
цели – Университетът, както винаги от създаването си досега, да подготвя
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елита на страната ни, да бъде лидер в българското висше образование и наука, неделима част от европейското образователно и изследователско пространство и предпочитано място за младите хора, които искат да получат модерно образование, да предлага конкурентоспособни образователни услуги.
През 2017 г. УНСС за трети път получи от Националната агенция за оценяване и акредитация най-високата оценка за шест години (до 2023 г.) сред
всички български университети. С най-висока оценка сред висшите училища
в страната са и професионалните направления в Университета. УНСС е лидер и в класацията на професионалните направления на висшите училища у
нас, които дават на своите випускници шанс за най-добри доходи. 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.
Днес
В УНСС има осем факултета: Общоикономически, Финансово-счетоводен, Управление и администрация, Икономика на инфраструктурата, Международна икономика и политика, Приложна информатика и статистика,
Бизнес факултет и Юридически; 33 катедри; 4 института, 30 научноизследователски центъра и др.
Преподавателите са близо 500, от които 300 – професори и доценти.
Университетът притежава система за управление на качеството на
обучението, сертифицирана от Intertek, съгласно международния стандарт
ISO 9001:20015.
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 22 хиляди студенти –
най-много в сравнение с всички университети в страната, 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 съвместни учебни програми, дистанционно обучение, обмен на
студенти и преподаватели 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.
Випускници
От създаването си преди 100 години досега преподаватели и възпитаници
на УНСС са видни учени, държавни дейци, премиери, министри, депутати,
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политици, първият български еврокомисар след влизането в сила на Лисабонския договор, първият българин управляващ директор на Международния валутен фонд, първият българин генерален директор на „Евростат“,
посланици, представители на страната ни в авторитетни международни организации, кметове, общественици, бизнесмени, банкери и др. Само през последните години министър-председатели на България са били шестима негови
випускници, в т.ч. първата жена премиер. Техните имена са изписани на
Стената на славата „Преподаватели и възпитаници на УНСС в държавния
елит на България“ в сградата на Университета.
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
„Максима“ 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, семестриални и държавни изпити с 200 компютъра, Издателски комплекс, книжарница, банков клон и др. Университетът има общежития за 5000 студенти и два студентски стола.
Електронизация
УНСС е българският университет с най-висока степен на електронизация
на учебната, научноизследователската и административната дейност. Учебният процес се управлява от компютърни системи. Създадени са условия за
иновативни научни изследвания. През 2017 г. студентите от УНСС станаха
първите в страната, които получиха електронни студентски книжки. 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 кандидат-студентите е осигурено пълно електронно административно обслужване
с възможност и за мобилен достъп от смарттелефони и/или таблети. Те могат
да подават документи и онлайн за кандидатстудентските изпитни сесии и за
класирането.
Кариерно развитие
От 2002 г. в УНСС функционира първият и единствен в България Междууниверситетски център за развитие на кариерата, който разполага със
звено „Кариерно и професионално развитие“, специализирано звено за прак7

тическо обучение и звено „Университет – бизнес“. Центърът 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, конкурси, стипендии и др. Кандидатстването за работни
позиции може да се извършва директно от профила на студента в системата.
Всяка година в Университета се провеждат Дни на кариерата, по време на
които студентите се срещат с представители на държавни институции и бизнес структури, от които получават актуална информация за стажантски
практики, работни позиции, практическо обучение и др.
Мобилност
Университетският център за мобилност на студенти и преподаватели
подпомага, организира и координира участието на студентите в международен обмен по програма „Еразъм+“, като им предоставя възможност да се
обучават един или два семестъра в университети от над 30 европейски страни. Мобилността се осъществява на основата на сключени двустранни споразумения за обмен на студенти между УНСС и партньорските университети, които притежават университетската харта „Еразъм+“. За стимулиране на
двустранния 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 завършили успешно първите два семестъра. Условията да участват в
мобилност е 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.
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 рехабилитационни зали, тенискортове, игрища. Студентите с изявени спортни
постижения се включват в представителните отбори на УНСС (по баскетбол,
волейбол, футбол, плуване, тенис на корт, тенис на маса, лека атлетика, аеробика, шахмат, спортно катерене, карате, джудо, кикбокс), които участват в
държавни студентски първенства, републикански първенства и представят
Университета в европейски турнири.
Студентски съвет
Студентският съвет (СС) при УНСС е създаден през 1991 г. и е единственият законоустановен орган за защита на общите права и интереси на уча8

щите се в Университета. СС се състои 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, конкурса „Студент на годината“, Спортен турнир на УНСС, Кариери
УНСС, екологични инициативи, инициативи за кръводаряване, благотворителни кампании и др.
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ВТОРА ЧАСТ
ПРАВИЛНИК1
ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ В ОБРАЗОВАТЕЛНОКВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“
В УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 г.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се уреждат условията и редът за прием на студенти 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 дистанционно 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 професионални направления/поднаправления и специалности (за платено обучение) и по категории –
мъже и жени.
(3) Всяко професионално направление може да има едно или повече поднаправления, съответно специалности.
(4) Разпределението на студентите по специалности се извършва след завършен втори курс, чрез класиране въз основа на:
1. посочени от студентите специалности от направлението/поднаправлението, в което са приети, и
2. средния успех от обучението на студентите в УНСС през първите две
години.
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Настоящият актуализиран правилник е приет във връзка с обявяването на
извънредно положение на територията на Република България и осъществяването на превенция срещу заразяване с COVID-19 на преподаватели, служители и кандидат-студенти в УНСС.
10

(5) Списъкът с професионалните направления и поднаправления, по които УНСС извършва прием, и специалностите към тях са представени в Приложение № 6.
(6) Класираните студенти по ал. 4 в специалностите „Творчески индустрии и бизнес“ и „Интелектуална собственост и бизнес“ продължават обучението си в Института по творчески индустрии и бизнес на УНСС.
(7) Класираните студенти по ал. 4 в специалност „Предприемачество“
продължават 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 основен приемен изпит (ОПИ) или с оценка от държавен зрелостен изпит (ДЗИ), както и приемен изпит по чужд език
или ДЗИ по чужд език, или завършена профилирана гимназия/профилирана
паралелка в общообразователно училище с интензивно изучаване на чужд
език, или сертификат за владеене на чужд език, ако се изискват.
(2) На четвъртия етап се извършва класиране за попълване на отделни незаети места. Кандидат-студентите подават допълнително кандидатстудентски документи в определените за това срокове.
(3) За приемни изпити в УНСС се признават оценките от държавен зрелостен 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.
(4) За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити и нямат оценка от
държавен зрелостен изпит по български език и литература, по т. 1, а) от
предходната алинея се признава 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.
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(5) За направленията/поднаправленията/специалностите, за които се изисква владеене на чужд език, кандидатите се допускат до класиране при едно
от условията:
а) успешно положен приемен изпит по чужд език;
б) успешно положен държавен зрелостен изпит по чужд език;
в) завършена профилирана гимназия или профилирана паралелка в общообразователно училище с интензивно изучаване на чужд език;
г) сертификат за владеене на чужд език, съответстващ минимум на ниво
В2 по Общата европейска референтна система за езици.
Чл. 6. (1) При образуването на бала за класиране оценките от съответните изпити участват с коефициенти, както следва:
1. оценката от основен приемен изпит – с коефициент 3;
2. оценката от държавния зрелостен изпит по предмет, съответстващ на
основен приемен изпит – с коефициент 3;
(2) Конкурсните изпити по професионални направления и поднаправления и редът за образуване на състезателния бал за класиране са посочени в
Приложение № 5.
Чл. 7. (1) Класирането се извършва на етапи по низходящ ред на състезателния бал, по категории (мъже и жени) и по реда на посочените от кандидатите професионални направления/поднаправления и специалности (за платено обучение) в съответствие с предварително обявените места за прием (по
държавна поръчка или срещу заплащане).
(2) Квотите по категории (мъже и жени) се определят пропорционално на
броя на мъжете и жените, подали документи за класиране.
(3) Плановите места за поднаправленията, 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 извършва 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 висши 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 основен 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 обявения график в Приложение № 4.
(5) Записването на приетите студенти в РЦДО – Хасково, се извършва по
местоподаване на документите, в сроковете по Приложение № 4.
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(6) Таксата за участие в класирането и таксите за обучение в РЦДО –
Хасково, се превеждат по обявената банкова сметка – Приложение № 7.
(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 литература 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. Кандидатстудентските изпити се провеждат на четири сесии – три
предварителни и една редовна, като кандидат-студентите полагат основен
приемен изпит (ОПИ), който може да бъде:
1. единен приемен изпит (ЕПИ), състоящ се от обща част с два модула
(„Български език и езикова култура“ и „Математика – основи“) и специална
част с (трети) модул по основен приемен изпит („Български език и литература“, „Математика“, „География на България“ или „История на България“),
който се провежда електронно (ЕлЕПИ) на първите две предварителни сесии;
2. онлайн ОПИ, състоящ се от един специален модул по основен приемен
изпит („Български език и литература“, „География на България“ или „История на България“), който се провежда онлайн на третата предварителна сесия;
3. онлайн ОПИ или ОПИ на хартиен носител (ако епидемиологичната обстановка го позволява), състоящ се от един специален модул по основен
приемен изпит („Български език и литература“, „География на България“ ,
„История на България“ или „Математика“), който се провежда на четвъртата
редовна сесия.
Чл. 10. Всеки кандидат-студент може да се яви на ОПИ – онлайн, на хартиен носител и/или електронно на организираните сесии.
Чл. 11. (1) Изпитът по чужд език се провежда на три сесии, както следва:
1. На първите две предварителни сесии кандидат-студентите полагат
електронен приемен изпит по чужд език;
2. На редовната сесия кандидат-студентите полагат онлайн приемен изпит по чужд език или приемен изпит по чужд език на хартиен носител (ако
епидемиологичната обстановка го позволява).
(2) Всеки кандидат-студент може да се яви на изпит по чужд език както
на предварителните, така и на редовната сесия.
Чл. 12. (1) За всички професионални направления/поднаправления и специалности (за платено обучение), с изключение на посочените по-долу, приемният изпит е ОПИ.
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1. Приемните изпити за професионално направление „Политически науки“, поднаправление „Международни отношения“, са ОПИ и изпит по чужд
език.
2. Приемните изпити за професионално направление „Икономика“, поднаправление „Икономика с чуждоезиково обучение“, са ОПИ и изпит по
чужд език.
3. Приемните изпити за професионално направление „Икономика“, поднаправление „Икономика с преподаване на английски език“, са ОПИ и изпит по
английски език.
(2) Приемът за професионално направление „Право“ и/или „Обществени
комуникации и информационни науки“ (само за специалност „Медии и журналистика“) е описан в Приложение № 5.
(3) Приемният изпит за дистанционна форма на обучение е същият, както
за приема в редовна форма на обучение в поднаправления „Икономика, общество и човешки ресурси“, „Икономика и инфраструктура“, „Финанси,
счетоводство и контрол“ и направление „Администрация и управление“.
Чл. 13. Кандидат-студентите могат да се явят на ОПИ, 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 организират по програми, обявени на сайта на УНСС.
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 подават
следните документи:
1. регистрационна карта (разпечатва се от сайта на Университета);
2. лична карта;
3. квитанция за платена такса за участие в предварителните изпити (внася
се по банков път по банкова сметка на УНСС – Приложение № 7);
4. декларация за съгласие за обработка на лични данни.
(3) Документи по предходната алинея могат да се подават:
1. онлайн;
2. в Центъра за прием на документи на УНСС (само за кандидатите със
специални потребности);
3. в РЦДО – Хасково;
4. в бюрата на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация –
ЦКПИ (Приложение № 8).
(4) От такса за кандидатстудентски изпит се освобождават:
а) лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70% –
представят решение на ТЕЛК;
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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.
(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 ОПИ 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 Приложение № 3.
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.
Чл. 19. (1) Кандидат-студентите участват в класирането само ако отговарят 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
предходната алинея се изисква при подаването на документи за записване, а
не за участие в предварителните изпити.
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(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 Европейското икономическо пространство.
Чл. 22. Право да кандидатстват по реда и условията, установени за български 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 удостоверява със съответния документ.
Чл. 23. (1) Български граждани, завършили средно образование в чуждестранни училища, могат да кандидатстват и да бъдат приети за студенти
след признаване на средното им образование при регламентираните за това
условия и ред.
(2) Кандидатите по ал. 1 представят при кандидатстването удостоверение
за признато средно образование, издадено от Министерството на образованието 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 държавата, 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 държавата, в същата или по-ниска от притежаваната от тях образователно-квалификационна степен.
(2) Кандидатите по ал. 1 могат да кандидатстват за субсидирано от държавата обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“ след
придобита ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“. Субсидираното от държавата 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 кандидатстват за платено обучение, ако отговарят на изискванията на настоящия правилник.
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(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. 44 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, утвърден от Министерския съвет, която се внася в началото на всеки семестър.
Чл. 26. Отстранените студенти могат да кандидатстват за възстановяването им за втори и по-горен курс по условията на настоящия правилник.
Чл. 27. (1) Лауреатите на национални и международни олимпиади, завършващи средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата,
се приемат без конкурсен изпит, когато ОПИ за кандидатстване в желаното
от тях професионално направление/поднаправление и специалност (за платено обучение) съвпада с предмета на олимпиадата.
(2) Когато приемните изпити са повече от един, на лауреатите на национални и международни олимпиади се признава оценка отличен (6.00) за този
от изпитите в УНСС, който съвпада с предмета на олимпиадата. Кандидатстудентите 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
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 олимпиадата, и получили оценка отличен (от 5.50 до 5,99), тези оценки се признават за резултат от конкурсен изпит в УНСС за всички професионални направления/поднаправления и специалности (за платено обучение).
(2) Кандидатите по ал. 1 представят служебна бележка с резултата от изпита, издадена от МОН.
Чл. 29. (1) На първенците от национални олимпиади по английски, френски, немски, испански и руски език, завършващи средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата, и получили оценка отличен (от 5.50
до 5.99), тези оценки се признават за резултат от конкурсен изпит в УНСС за
направления/поднаправления/специалности с конкурсен изпит по чужд език
съгласно Приложение № 5.
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(2) Кандидатите по ал. 1 представят служебна бележка с резултата от изпита, издадена от МОН.
(3) Кандидатите по ал. 1 участват в класирането при условията и реда на
този правилник.
Чл. 30. (1) На първенците от организираните по решение на Академичния съвет (АС) национално състезание по финанси и счетоводство и национален конкурс по счетоводство за средношколци, завършващи средно образование през учебната 2019/2020 г., се признава оценка отличен (6.00) за
резултат от конкурсен изпит в УНСС за поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“.
(2) Ако кандидатите по ал. 1 желаят да се обучават в друго професионално направление/поднаправление и специалност (за платено обучение), могат
да участват в класирането по реда, установен в настоящия правилник, съгласно Приложение № 5.
(3) Първенците по ал. 1 се определят с решение на АС и представят сертификат с резултата от конкурса, издаден от УНСС.
Чл. 31. (1) По решение на АС на първенците в конкурса „Млад икономист 2019“, завършващи средно образование през учебната 2019/2020 г., се
признава оценка отличен (6.00) за резултат от конкурсен изпит в УНСС за
направление „Икономика“.
(2) Кандидатите по ал. 1 могат да се класират в поднаправления „Икономика с чуждоезиково обучение“ и „Икономика с преподаване на английски
език“, ако отговарят на условията по чл. 5, ал. 5.
(3) Желаещите да се обучават в друго професионално направление/поднаправление и специалност (за платено обучение) могат да участват в класирането по реда, установен в настоящия правилник, съгласно Приложение № 5.
(4) Първенците по ал. 1 се определят с решение на АС и представят сертификат с резултата от конкурса, издаден от УНСС.
Чл. 32. (1) На първенците от организираните по решение на Академичния съвет (АС) национални състезания по приложна информатика и приложна информатика и статистика, завършващи средно образование през
учебната 2019/2020 г., се признава оценка отличен (6.00) за резултат от конкурсен изпит в УНСС за поднаправление „Приложна информатика, комуникации и иконометрия“.
(2) Кандидатите по ал. 1 могат да се класират в поднаправление „Икономика с преподаване на английски език“ за специалност „Бизнес информатика
и комуникации с преподаване на английски език, ако отговарят на условията
по чл. 5, ал. 5.
(3) Желаещите да се обучават в друго професионално направление/поднаправление и специалност (за платено обучение) могат да участват в класирането по реда, установен в настоящия правилник, съгласно Приложение № 5.
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(4) Кандидатите по ал. 1 от националното състезание по приложна информатика, класирани в поднаправление „Приложна информатика, комуникации и иконометрия“, след завършване на втори курс се записват в специалност „Бизнес информатика и комуникации“.
(5) Първенците по ал. 1 се определят с решение на АС и представят сертификат с резултата от конкурса, издаден от УНСС.
Чл. 33. (1) На първенците в националния кръг на Европейската олимпиада по статистика, завършващи средно образование през учебната 2019/2020 г.
(за участниците в състезанието от 12. клас) или през учебната 2020/2021 г.
(за участниците в състезанието от 11. клас), се признава оценка отличен
(6.00) за резултат от конкурсен изпит в УНСС за поднаправление „Приложна
информатика, комуникации и иконометрия“.
(2) Ако кандидатите по ал. 1 желаят да се обучават в друго професионално направление/поднаправление и специалност (за платено обучение), могат
да участват в класирането по реда установен в настоящия правилник, съгласно Приложение № 5.
(3) Кандидатите по ал. 1 след завършване на втори курс се записват в
специалност „Статистика и иконометрия“.
(4) За участие в националния кръг на Европейската олимпиада по статистика се допускат и ученици от 11. клас на учебната 2019/2020 г.
(5) Кандидатите по ал. 4 могат да участват в класиранията на кандидатстудентска кампания 2021 г. при успешно дипломиране.
(6) По решение на комисия, назначена със заповед на ректора, на първенците в националния кръг на Европейската олимпиада по статистика се издават сертификати от УНСС с резултат от конкурса.
Чл. 34. (1) На първенците от организирания по решение на АС национален конкурс за написване на есе на чужд език, завършващи средно образование през учебната 2019/2020 г., се признава оценка отличен (6.00) за резултат от конкурсни изпити в УНСС за поднаправление „Международни отношения“.
(2) Ако кандидатите по ал. 1 желаят да се обучават в друго професионално направление/поднаправление и специалност (за платено обучение), могат
да участват в класирането по реда, установен в настоящия правилник, съгласно Приложение № 5.
(3) Първенците по ал. 1 се определят с решение на АС и представят сертификат с резултат от конкурса, издаден от УНСС.
Чл. 35. (1) На първенците от организираното по решение на АС национално състезание по икономикс, завършващи средно образование през учебната 2019/2020 г. (за участниците в състезанието от 12. клас) или през учебната 2020/2021 г. (за участниците в състезанието от 11. клас), се признава
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оценка отличен (6.00) за резултат от конкурсен изпит в УНСС за поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси“.
(2) Кандидатите по ал. 1 се класират в поднаправление „Икономика с
преподаване на английски език“ за специалност „Икономика с преподаване
на английски език“, ако отговарят на условия по чл. 5, ал. 5.
(3) Ако кандидатите по ал. 1 желаят да се обучават в друго професионално направление/поднаправление и специалност (за платено обучение), могат
да участват в класирането по реда, установен в настоящия правилник, съгласно Приложение № 5.
(4) Първенците по ал. 1 се определят с решение на АС и представят сертификат с резултата от конкурса, издаден от УНСС.
(5) За участие в националното състезание по икономикс се допускат и
ученици от 11. клас на учебната 2019/2020 г.
(6) Кандидатите по ал. 5 могат да участват в класиранията на кандидатстудентска кампания 2021 г. при успешно дипломиране.
(7) Кандидатите по ал. 1 от националното състезание по икономикс, класирани в поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси“, след
завършване на втори курс се записват в специалност „Макроикономика“ –
редовно обучение, или специалност „Икономика“ – редовно и дистанционно
обучение.
Чл. 36. (1) На първенците от организирания по решение на АС национален конкурс за написване на есе на социално-икономическа тема, завършващи средно образование през учебната 2019/2020 г. (за участниците в състезанието от 12. клас) или през учебната 2020/2021 г. (за участници в състезанието от 11. клас), се признава оценка отличен (6.00) за резултат от конкурсен изпит в УНСС за професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“, специалност „Социология“, и за поднаправление
„Икономика, общество и човешки ресурси“, специалност „Икономическа
социология и психология“.
(2) Ако кандидатите по ал. 1 желаят да се обучават в друго професионално направление/поднаправление и специалност (за платено обучение), могат
да участват в класирането по реда, установен в настоящия правилник, съгласно Приложение № 5.
(3) Първенците по ал. 1 се определят с решение на АС и представят сертификат с резултата от конкурса, издаден от УНСС.
(4) За участие в националния конкурс за написване на есе на социалноикономическа тема се допускат и ученици от 11. клас на учебната 2019/2020 г.
(5) Кандидатите по ал. 4 могат да участват в класиранията на кандидатстудентска кампания 2021 г. при успешно дипломиране.
Чл. 37. (1) На класираните във финалния кръг от организираното от МОН
национално състезание „Най-добра бизнес идея“, завършващи средно обра20

зование през учебната 2019/2020 г. (за участниците в състезанието от 12.
клас) или през учебната 2020/2021 г. (за участниците в състезанието от 11.
клас), се признава оценка отличен (6.00) за резултат от конкурсен изпит в
УНСС за поднаправление „Икономика и бизнес“.
(2) Ако кандидатите по ал. 1 желаят да се обучават в друго професионално направление/поднаправление и специалност (за платено обучение), могат
да участват в класирането по реда, установен в настоящия правилник, съгласно Приложение № 5.
(3) Кандидатите по ал. 1 след завършване на втори курс се записват в
специалност „Предприемачество“.
(4) На финалистите в националното състезание „Най-добра бизнес идея“
се издава сертификат от УНСС с резултат от конкурса на основание представен протокол от организаторите на състезанието.
(5) За участието в националното състезание се допускат и ученици от 11.
клас на учебната 2019/2020 г.
(6) Кандидатите по ал. 5 могат да участват в класиранията на кандидатстудентска кампания 2021 г. при успешно дипломиране.
Чл. 38. (1) На първенците от организираното по решение на АС национално състезание по транспорт и енергетика, завършващи средно образование през 2019/2020 г., се признава оценка отличен (6.00) за резултат от конкурсен изпит в УНСС за поднаправление „Икономика и инфраструктура“.
(2) Ако кандидатите по ал. 1 желаят да се обучават в друго професионално направление/поднаправление и специалност (за платено обучение), могат
да участват в класирането по реда, установен в настоящия правилник, съгласно Приложение № 5.
(3) Първенците по ал. 1 се определят с решение на АС и представят сертификат с резултат от състезанието, издаден от УНСС.
(4) Кандидатите по ал. 1 от националното състезание по транспорт и
енергетика, класирани в поднаправление „Икономика и инфраструктура“,
след завършване на втори курс се записват в специалност „Икономика на
транспорта и енергетиката“.
Чл. 39. (1) На първенците от организирания по решение на АС национален конкурс за написване на есе на социално-политическа тема, завършващи
средно образование през учебната 2019/2020 г., се признава оценка отличен
(6.00) за резултат от конкурсен изпит в УНСС за професионално поднаправление „Политология“, специалност „Политология“.
(2) Ако кандидатите по ал. 1 желаят да се обучават в друго професионално направление/поднаправление и специалност (за платено обучение), могат
да участват в класирането по реда, установен в настоящия правилник, съгласно Приложение № 5.
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(3) Първенците по ал. 1 се определят с решение на АС и представят сертификат с резултата от конкурса, издаден от УНСС.
Чл. 40. (1) На първенците от организираното по решение на АС национално състезание по журналистика „Работилница за репортери“, завършващи средно образование през учебната 2019/2020 г., се признава оценка отличен (6.00) за резултат от конкурсен изпит в УНСС по български език и литература за направление „Обществени комуникации и информационни науки“,
специалност „Медии и журналистика“.
(2) Ако кандидатите по ал. 1 желаят да се обучават в друго професионално направление/поднаправление и специалност (за платено обучение), могат
да участват в класирането по реда, установен в настоящия правилник, съгласно Приложение № 5.
(3) Кандидатите по ал. 1 след завършване на втори курс се записват в
специалност „Медии и журналистика“.
(4) Първенците по ал. 1 се определят с решение на АС и представят сертификат с резултата от конкурса, издаден от УНСС.
Чл. 41. (1) На заелите първо, второ и трето място в международното състезание Global Enterprise Challenge на английски и френски език, завършващи средно образование през учебната 2019/2020 г., се признава оценка отличен (6.00) за резултат от конкурсен изпит в УНСС за направление „Икономика“, поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“.
(2) Ако кандидатите по ал. 1 желаят да се обучават в друго професионално направление/поднаправление и специалност (за платено обучение), могат
да участват в класирането по реда, установен в настоящия правилник, съгласно Приложение № 5.
(3) Кандидатите по ал. 1 след завършване на втори курс се записват в
специалност от поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“.
(4) На първенците по ал. 1 се издава сертификат от УНСС с резултат от
състезанието, на основание представен протокол от организаторите на състезанието.
Чл. 42. (1) На първенците от организирания по решение на АС национален конкурс за написване на есе на чужд език в областта на международните
икономически отношения, завършващи средно образование през учебната
2019/2020 г., се признава оценка отличен (6.00) за резултат от конкурсни
изпити в УНСС за поднаправление „Икономика с чуждоезиково обучение“ и
поднаправление „Икономика с преподаване на английски език“, когато есето
е написано на английски език.
(2) Ако кандидатите по ал. 1 желаят да се обучават в друго професионално направление/поднаправление и специалност (за платено обучение), могат
да участват в класирането по реда, установен в настоящия правилник, съгласно Приложение № 5.
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(3) Кандидатите по ал. 1 след завършване на втори курс се записват в специалност „Международни икономически отношения“ или в специалност „Международни икономически отношения с преподаване на английски език“.
(4) Първенците по ал. 1 се определят с решение на АС и представят сертификат с резултата от конкурса, издаден от УНСС.
Чл. 43. (1) По условията на този правилник за обучение по държавна поръчка нямат право да кандидатстват:
1. Чуждестранни граждани от страни извън ЕС и ЕИП.
2. Лица, които излежават присъди към момента на подаване на документи за кандидатстване.
3. Лица, които са студенти в УНСС.
4. Лица, които са студенти в друго държавно висше училище и не представят документ, че са се отписали.
(2) При установяване на обстоятелства по ал. 1 за вече приети студенти
те се отписват.
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Чл. 44. (1) Кандидатстудентски документи се приемат онлайн, в РЦДО –
Хасково, и в бюрата на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация във всички големи градове на страната. В Центъра за прием на документи в УНСС могат да подават документи само кандидат-студенти със
специални потребности.
(2) В сроковете, посочени в Приложение № 1, кандидат-студентите подават следните документи:
1. Заявление до ректора (по образец, валиден само за УНСС).
2. Диплома за завършено средно образование (оригинал и ксерокопие от
него). Оригиналът на дипломата се връща на кандидат-студента след сверяване с ксерокопието, което длъжностното лице заверява и подпечатва. Ксерокопието не се връща.
3. Лауреатите на национални и международни олимпиади представят
удостоверение от МОН (оригинал и копие).
4. Първенците от организираните състезания и конкурси по решения на
АС представят оригинал и ксерокопие на сертификат от УНСС.
5. Уверение за възстановяване на студентските права за втори и по-горен
курс в същото професионално направление/поднаправление/специалност и в
същото висше училище.
6. Състезателна карта (по образец за УНСС).
7. Лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над
70%, военноинвалиди, военнопострадали, кръгли сираци до 26 години, майки с три и повече деца и близнаци, когато са кандидатствали едновременно в
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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 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
№ 7). Плащането се удостоверява при подаване на документите с квитанция
за платена такса.
(4) Кандидат-студентите заплащат такса за участие в класиране по документи, която при онлайн кандидатстване 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 № 7). Плащането се
удостоверява при подаване 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, определена 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. 45. 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. 46. При подаването на документите кандидат-студентът получава
входящ номер и друга информация, свързана с кандидатстването.
Чл. 47. Не се приемат кандидатстудентски заявления, към които не са
приложени всички необходими документи или те не са попълнени точно и
четливо.
Чл. 48. Подадените кандидатстудентски документи важат за кандидатстване едновременно за всички обявени места в редовна и дистанционна фор-
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ма на обучение, за местата по държавна поръчка и за обучение срещу заплащане.
Чл. 49. След изтичане на сроковете, определени в Приложение № 1, документи не се приемат.
Чл. 50. Не се правят промени и допълнения във вече подадените документи.
Чл. 51. Документи, изпратени по пощата, не се приемат.
Чл. 52. Длъжностните лица, които приемат документите, не носят отговорност за неправилно попълнени или непредставени в определения срок
документи по вина на кандидат-студентите.
Чл. 53. Първенците от организираните състезания и конкурси по решения 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 предприета 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. 54. (1) Кандидат-студентите има възможност да положат основен
приемен изпит (ОПИ) и изпит по чужд език в електронна форма, онлайн или
на хартиен носител, изисквани за прием по съответните професионални направления/поднаправления и специалност (за платено обучение), посочени в
Приложение № 5.
(2) Състезателните изпити се провеждат по утвърдени програми, изработени в съответствие с учебните планове и програми за средните училища на
Р България.
(3) Състезателните изпити се провеждат по график съгласно Приложения
№ 2 и 3.
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(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 пониска от среден (3.00).
А. ОПИ и тест по чужд език на хартиен носител
Чл. 55. (1) Всички изпити се провеждат в ден и час, определени от компютърното разпределение на кандидат-студента при подаване на документите.
(2) Кандидат-студентите са длъжни:
1. да се явят в определената сграда и зала не по-късно от 30 минути преди обявеното начало на изпита;
2. да носят със себе си компютърна разпечатка с входящия номер, документ 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 единния приемен изпит в УНСС.
2. не се разрешава ползването на калкулатори и всякакви други електронни помощни средства.
Чл. 56. 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. 57. Писмените състезателни изпити са анонимни.
Чл. 58. (1) На картата за отговори верните отговори се отбелязват само
с осигурен за целта черен тънкописец. Не се разрешава поставянето на
други знаци.
(2) Кандидат-студентът има право само на една карта за отговори и всяка
грешка или неправилно маркиране на отговори е за негова сметка.
(3) Маркирането на повече от един отговор не носи точки дори когато
единият от тях е верен.
(4) На контролната карта (най-долу под перфорацията на картата за отговори) се попълват личните данни с химикалка, пишеща синьо. Коректното
попълване гарантира правилното идентифициране на резултатите от изпита.
(5) До картата с отговори няма публичен достъп.
Чл. 59. (1) Книжката с теста служи за чернова. В нейната дясна част може да се правят бележки и със син химикал.
(2) Книжката с теста не е официален документ и няма да бъде проверявана. До нея няма публичен достъп.
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Чл. 60. (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. 61. (1) При доказано преписване или опит за преписване, внасяне на
материали, свързани с конкурсния изпит, както и при нарушаване на анонимността на конкурса, писмената работа на кандидат-студента се анулира
от съответната комисия, като кандидатът се лишава от участие в класирането.
(2) При неспазване на което и да е изискване от указанията за попълване
на теста, 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 продължава да работи върху теста, работата се анулира.
Чл. 62. Кандидат-студентът предава получения в началото на изпита
плик с цялото съдържание на отговорника на залата, който в негово присъствие сверява правилно ли е попълнена контролната карта с имената и входящия номер. След това контролната карта се запечатва в малкия плик от
кандидат-студента. 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. 63. (1) Единният приемен изпит в електронна форма (ЕлЕПИ) и тестът по чужд език в електронна форма (ЕлТЧЕ) се провеждат в ден и час,
определени от компютърното разпределение на кандидат-студента при подаване на регистрационната карта за участие в първа и втора предварителни
сесии.
(2) Кандидат-студентите са длъжни да се явят 30 минути преди началото
на изпита в определената зала. Те задължително носят със себе си компютърна разпечатка с входящия номер, документ за самоличност (лична карта)
и химикалка, пишеща синьо.
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(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, смартустройства, електронни устройства и други електромагнитни помощни инструменти (вкл. ключове, калкулатори и други метални предмети).
(5) Личните вещи се съхраняват в индивидуален сейф на входа на залата.
(6) Всеки кандидат-студент получава кратка инструкция за работа.
Чл. 64. (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 компютъра на:
1. изпит;
2. ЕГН;
3. регистрационен номер.
(3) Регистрирането трябва да приключи до 15 минути от обявяването на
началото на изпита.
Чл. 65. (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 кандидат-студентът.
2. Навигационна част – за избор на въпрос. Представлява последователност от двойки редове, като на първия ред са записани „Номера на въпросите“, а на втория ред – „Дадени отговори“.
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 първите пет бутона. Шестият бутон анулира вече избрания отговор или оставя
въпроса без отговор. Избраният отговор може да се променя.
Чл. 66. 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. 67. Изпитът се анулира при:
1. опит за спиране или рестартиране на индивидуалния компютър на кандидат-студента;
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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. 68. 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. Онлайн тест по ОПИ и онлайн тест по чужд език
Чл. 69. (1) Онлайн тестът по основен приемен изпит (ОПИ) и онлайн тестът по чужд език се провеждат в ден и час, определени от компютърното
разпределение на кандидат-студента.
(2) Всеки кандидат-студент е длъжен да се запознае с указанията за провеждане на онлайн изпитите, публикувани на сайта на УНСС.
Чл. 70. (1) Кандидат-студентът трябва да разполага с мобилно устройство с предна и задна камера, поддържащо постоянна връзка с интернет.
(2) През цялото време на провеждане на изпита лицето на кандидата
трябва да се вижда ясно от предната камера на мобилното устройство.
(3) Изпитът трябва да се провежда в помещение, в което присъства само
изпитвания.
Чл. 71. (1) Онлайн приемният изпит се състои от 2 части:
1. Идентифициране и автентикиране на кандидата.
2. Провеждане на изпита – отговаряне на поставените въпроси.
(2) Провеждането на изпита изисква кандидатът да се идентифицира (да
се представи кой е чрез показване на личната си карта) и да се автентикира
(да докаже кой е).
Чл. 72. (1) Изпитът се състои от 40 въпроса, за които са предвидени 90
минути.
(2) Всеки въпрос има 5 (пет) възможни отговора, от които само 1 (един) е
верен.
(3) Изпитът завършва:
1. чрез натискане на бутон „Завършване отговаряне на въпроси“ от кандидата, след което следва цифрово подписване на въпросите и дадените от
кандидата отговори;
2. при изтичане на 90 минути, предвидени за провеждане на изпита.
(4) Цифровото подписване се извършва с квалифициран електронен подпис (КЕП), който УНСС предоставя на кандидата безплатно.
Чл. 73. (1) Резултатът от конкурсния изпит е окончателен и не се преразглежда.
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(2) Резултатите от онлайн изпита по основен приемен изпит и тест по
чужд език се обявяват до два работни дни след края на всяка сесия на сайта
на УНСС.
Чл. 74. (1) По време на изпита не се разрешава:
1. напускане на работното място и излизане от помещението;
2. създаване на допълнителни шумове в работното помещение.
(2) Изпитът се анулира при:
1. активиране на други приложения на телефона освен посочените за
провеждане на изпита;
2. наличие на заредени програми със зловредно действие, които водят до
нарушаване сигурността на работа на устройството;
3. използване на виртуални устройства;
4. свързване с компютър или с каквото и да е друго устройство по време
на провеждането на изпита;
5. приемането на обаждания и/или съобщения по време на провеждането
на изпита.
В. Устни изпити
Чл. 75. (1) Устни изпити се разрешават на:
1. кандидат-студенти със сензорни увреждания;
2. кандидати с парализа, която възпрепятства полагането на писмен конкурсен 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 основния приемен изпит
(ОПИ) – „География на България“, „История на България“ и „Български език
и литература“.
(4) Устните изпити се провеждат само през м. юли от комисии, съставени
в деня на изпита.
Чл. 76. (1) 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 ОПИ – „Български език и литература“, не по-ниска от добър.
(2) Събеседването може да се проведе и онлайн, ако епидемиологичната
обстановка го налага.
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ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ
Чл. 77. (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. 78. (1) Картата с отговори от ОПИ и картата от теста по чужд език,
проведени на хартиен носител, се сканират два пъти.
(2) Резултатът от ОПИ и от теста по чужд език се обявява като интегрирана оценка, която е окончателна и не се преразглежда.
(3) До картата с отговорите няма публичен достъп.
Чл. 79. Отговорите на устните изпити се оценяват с точност до 0,25.
Оценката на комисията е окончателна.
Чл. 80. Обявените оценки на писмените работи са окончателни.
Чл. 81. (1) Резултатите от изпитите се обявяват на интернет адрес:
priem.unwe.bg
(2) Кандидатите са длъжни сами да се информират за резултатите от конкурсните изпити.
ОБРАЗУВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИЯ БАЛ
Чл. 82. (1) Балът за класиране на кандидат-студентите за професионалните направления/поднаправления и специалности (за платено обучение) с
един основен предмет се образува като сума от:
1. средния успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно);
2. оценката от успешно положен ОПИ или ДЗИ (матура) по основен
предмет, умножена с коефициент 3 (три).
(2) За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити и нямат оценка от
държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща 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. 83. (1) Балът за класиране на кандидат-студентите за професионалните направления/поднаправления и специалности (за платено обучение), за
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които се изискват изпит по един основен предмет и чужд език, се образува
като сума от:
1. средния успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно);
2. оценката от успешно положен ОПИ 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 издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити и нямат оценка от
държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща 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. 84. (1) За професионално направление „Право“ със специалност „Право“ балът се образува като сума от:
1. средния успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 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 ЕлЕПИ 2, без втори
модул „Математика – основи“), умножена с коефициент 3 (три);
3. оценката от държавния зрелостен изпит (матурата) по история и цивилизация или оценката по история и цивилизация (история) от дипломата за
средно образование или оценката от специалната част на ЕлЕПИ, трети модул – „История на България“, умножена с коефициент 2 (две).
(2) За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити и нямат оценка от
държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща 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-
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ЕлЕПИ са предварителните изпити, проведени през декември 2019 г. и
февруари 2020 г.
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тен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка по т.
3 от ал. 1 се счита оценката от държавния зрелостен изпит.
(4) Максималният бал е 36 единици.
Чл. 85. (1) За професионално направление „Обществени комуникации и
информационни науки“ със специалност „Медии и журналистика“ балът се
образува като сума от:
1. средния успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 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 ЕлЕПИ, без втори модул „Математика – основи“ или ОПИ по „Български език и литература“, 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 издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити и нямат оценка от
държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща 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 30 единици.
Чл. 86. (1) За професионално направление „Обществени комуникации и
информационни науки“ със специалност „Медия икономика“ балът се образува като сума от:
1. средния успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно);
2. оценката от успешно положен ОПИ или ДЗИ (матура) по основен
предмет, умножена с коефициент 3 (три).
(2) За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити и нямат оценка от
държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща 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. 87. Кандидат-студентите не образуват състезателен бал и не участват
в класирането, когато:

33

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 образува само за направлението/поднаправлението и специалността (за платено обучение), за което е положен този конкурсен изпит.
КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ
Чл. 88. В класирането участват кандидатите, които са издържали успешно конкурсните изпити по предметите, изисквани за прием в съответните
професионални направления/поднаправления и специалности (за платено
обучение), или кандидатстват с оценката от държавен зрелостен изпит съгласно изискванията на Приложение № 5.
Чл. 89. (1) Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда
на посочените от кандидат-студента професионални направления/поднаправления и специалности (за платено обучение) в състезателната карта.
(2) При класирането се спазва последователността на посочените от кандидат-студента шифри на професионалните направления/поднаправления и
специалности (за платено обучение), а не по тяхното словесно описание. При
допуснато от кандидат-студента несъответствие между шифрите и съответните наименования отговорността носи кандидат-студентът.
(3) За професионални направления/поднаправления и специалности (за
платено обучение), които не са посочени в състезателната карта, кандидатите не се класират.
(4) По време на класиранията не се разрешава промяна в предварително
заявената от кандидат-студента последователност на желаните професионални направления/поднаправления и специалности (за платено обучение).
(5) Кандидат-студентите за платено обучение се класират по желаните от
тях направления, поднаправления и специалности съобразно капацитета на
съответните направления, поднаправления или специалности. Избралите
специалности при кандидатстване не подлежат на класиране след втори
курс.
Чл. 90. (1) Класирането на кандидатите се извършва по професионални
направления/поднаправления и специалности (за платено обучение):
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 категория.
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Чл. 91. Лауреати на национални и международни олимпиади се приемат
извън утвърдения прием.
Чл. 92. Първенците от състезанията/конкурсите, организирани с решение
на АС, се класират по реда, установен в този правилник.
Чл. 93. Кандидат-студенти, получили равен състезателен бал за последното планово място за дадено професионално направление/поднаправление
и специалност (за платено обучение) и категория, се приемат за студенти.
Чл. 94. Приемат се и кандидатите, чиито студентски права се възстановяват. Възстановяването се извършва за втори и по-горен курс за направлението/поднаправлението/специалността, по която са се обучавали, без да заемат
планови места.
Чл. 95. (1) Класирането се извършва на три етапа, а при необходимост –
на четири етапа.
(2) Кандидатите са длъжни да се информират за сроковете на отделните
класирания, записване и потвърждаване, посочени в Приложение № 4 и в
сайта на УНСС.
Чл. 96. (1) При първо класиране с резерви класираните кандидатстуденти могат:
1. да се запишат в професионалното направление/поднаправление и специалност (за платено обучение), в което са приети, като представят всички
необходими документи за записване. Записаните студенти не участват в следващите етапи на класирането.
2. да потвърдят онлайн желанието си да се обучават в УНСС, 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 потвърждаване и изчакване на следващи класирания.
(3) Класираните по второ, трето и следващи желания, потвърдили желание за участие в следващ етап на класиране, могат при наличие на свободни
места да преминат в посочени по-напред професионални направления/поднаправления и специалност (за платено обучение).
(4) Кандидат-студентите от списъка на резервите могат да потвърдят онлайн желание за участие в следващ етап на класиране. Кандидат-студентите,
които не потвърдят участието си в следващите класирания, не участват в тях.
Чл. 97. (1) Второ класиране с резерви се извършва при наличие на незаети и непотвърдени места след първото класиране.
(2) Класирането се извършва в следния ред:
1. класираните на първо класиране кандидат-студенти, които са потвърдили желанието си да се обучават в УНСС;
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2. резервите от първо класиране. Те се класират по низходящ ред на състезателния им бал и по реда на посочените направления/поднаправления и
специалности (за платено обучение).
(3) При второто класиране резервите могат да бъдат класирани в направление/поднаправление и специалност (за платено обучение), различно от
това, в което са били резерви.
(4) Класираните кандидат-студенти могат:
1. да се запишат в професионалното направление/поднаправление и специалност (за платено обучение), в което са приети, след което не участват в
следващите класирания;
2. да изчакат трето класиране и при наличие на свободни места могат да
преминат в посочено по-напред професионално направление/поднаправление и специалност (за платено обучение).
(5) Класираните по първо желание се записват без право на потвърждаване и изчакване на следващо класиране.
Чл. 98. Трето класиране се извършва при условията и по реда на второто
класиране за попълване на незаетите места.
Чл. 99. (1) След третото класиране при наличие на незаети места в рамките на утвърдения прием и при успешно издържани конкурсни изпити или
с оценка от държавния зрелостен изпит (матурата) по решение на Ректорския съвет местата могат да се 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 професионално направление/поднаправление и специалности (за платено обучение) 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 27 до 28
юли 2020 г.
(3) Ректорският съвет се произнася по приемането им в направление/поднаправление и специалности (за платено обучение).
Чл. 100. (1) След записване на студентите след третото класиране при
наличие на отделни незаети места се провежда четвърти етап на класиране с
допълнителен 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.
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(3) За участие в допълнителния прием кандидат-студентите по ал. 2 подават кандидатстудентски документи.
(4) Балът на кандидат-студентите за допълнителния прием се образува по
реда на балообразуването за съответното направление/поднаправление и
специалност (за платено обучение).
(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. 101. Жалби от кандидат-студенти, свързани с класирането, се подават
до ректора най-късно в тридневен срок след обявяване на съответното класиране.
ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ
Чл. 102. (1) Новоприетите студенти се записват със заповед на ректора.
(2) Студентите, приети в направление/поднаправление и специалност (за
платено обучение) с изучаване на чужд език, се записват в езиковите групи с
езика, с който са кандидатствали.
(3) Студенти, които не са се записали в определените срокове, губят студентските си права.
(4) Записването на студентите се извършва онлайн и в РЦДО – Хасково,
за приетите в Регионалния център. В УНСС могат да се записват само студенти със специални потребности.
(5) При онлайн записване заплащането на семестриалната такса се извършва само чрез онлайн плащане с банкова карта, а не чрез банкови клонове.
Чл. 103. (1) При онлайн записването и потвърждаването студентите
трябва да представят следните документи:
1. Сканирано копие на всички страници от дипломата за средно образование.
2. Сканирано копие на медицинско удостоверение от личен лекар.
(2) При записването си в сградата на УНСС студентите представят следните документи:
1. Диплома за средно образование – оригинал, който след сравняване се
връща на притежателя.
2. Четири 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.
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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 № 7.
(3) При записването си студентите получават факултетен номер.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ,
ОБУЧАВАЩИ СЕ В ЧУЖДЕСТРАННИ ВИСШИ УЧИЛИЩА
Чл. 104. (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 прекратяване на обучението си могат да продължат обучението си в направлението/поднаправлението/специалността, по която са били приети, само ако са
изпълнили учебните си задължения в чуждестранното висше училище.
(2) Студентите, изпратени по реда на ал. 1, ежегодно удостоверяват с документ, че са изпълнили учебните си задължения в чуждестранното висше
училище.
Чл. 105. (1) Български граждани, придобили студентски права в чуждестранни 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. 106. (1) Преместването на студентите от чуждестранни висши училища 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 образование (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 институция, която я е издала.
Чл. 107. Ректорът решава окончателно всички въпроси по преместването
на студентите, като може да определи и допълнителни условия.
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САНКЦИОННИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 108. За проявена недобросъвестност и/или за неспазване на установения ред при обработката на кандидатстудентските документи, при провеждането на изпитите, при класирането и записването на студентите, както
и при други дейности по провеждане на приема, виновните длъжностни лица
се наказват. Когато извършеното деяние съставлява престъпление, за него се
уведомява прокуратурата.
Чл. 109. (1) Кандидат-студентите, представили документи с невярно съдържание и/или направили опит да дадат невярна информация при попълване 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 установена след приемането на кандидата за студент, той се отстранява от Университета, независимо от курса на обучението му.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът е разработен в съответствие със Закона за висшето образование 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, Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността
"Право" и професионална квалификация "юрист" и решения на АС, както и
след утвърждаване от Министерския съвет на местата за приемане на студенти в УНСС за учебната 2020/2021 г.
§ 3. Ректорът решава окончателно всички въпроси, свързани с приемането 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 кандидатстудентската кампания в ОКС "бакалавър", определени съгласно Приложения № 1 – 4, ректорът на УНСС, след решение на РС, със заповед може да
определя други дати (или периоди) за извършване на дейностите, предвидени в графиците.
§ 5. Настоящият актуализиран правилник е приет с Решение на АС № 3/
13. 05.2020 г. и допълнително актуализиран с Решение на АС № 4/10.06.2020 г.
Правилникът съдържа изменения и допълнения на Правилника за приемане
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на студенти в образователно-квалификационна степен "бакалавър" в Университета за национално и световно стопанство през учебната 2020/2021 г.,
приет с Решение на АС № 1/29.01.2020 г. и актуализиран с Решение на АС
№ 2/08.04.2020 г. и Решение на АС №4/10.06.2020 г. Актуализацията е извършена във връзка с приетите решения на Народното събрание от
13.03.2020 г. за обявяване на извънредно положение на територията на Република България и от 03.04.2020 г. за удължаване на обявеното извънредно
положение до 13.05.2020 г. ., както и във връзка със Закона за изменение и
допълнение на Закона за здравето (обн. ДВ бр. 44 от13.05.2020 г.) и с оглед
осъществяване на превенция срещу заразяване с COVID-19 на преподаватели, служители и кандидат-студенти в УНСС. Този правилник отменя Правилника за приемане на студенти в образователно-квалификационна степен
"бакалавър" в Университета за национално и световно стопанство през учебната 2019/2020 г. (приет с Решение на АС № 1/23.01.2019 г.).
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Приложение № 1
ГРАФИК
за подаване на документи (регистрационни карти)
за предварителни изпитни сесии
Предварителна сесия
Първа предварителна сесия
Втора предварителна сесия
Трета предварителна сесия

Подаване на документи
от 18.11.2019 г. до 05.12.2019 г.
от 06.01.2020 г. до 06.02.2020 г.
от 30.04.2020 г. до 19.06.2020 г.

СРОК
за подаване на документи за класиране и редовна кампания
от 15 юни до 30 юни
ВАЖНО!
В Центъра за прием на документи
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.
27 юни  събота
от 8.00 до 14.00 ч.
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Приложение № 2
ГРАФИК
за провеждане на предварителните изпити
за учебната 2020/2021 г.
Дата

Състезателни изпити

Първа предварителна сесия (ЕлЕПИ и ЕлТЧЕ)
от 9 декември 2019 г.
ЕлЕПИ
от 9 декември 2019 г.
ЕлТЧЕ
Втора предварителна сесия (ЕлЕПИ и ЕлТЧЕ)
от 10 февруари 2020 г. ЕлЕПИ
от 10 февруари 2020 г. ЕлТЧЕ

22 юни 2020 г.
23 юни 2020 г.
24 юни 2020 г.
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Трета предварителна сесия (онлайн ОПИ)
География на България
История на България
Български език и литература

Приложение № 3
ГРАФИК
за провеждане на редовните изпити
за учебната 2020/2021 г. през м. юли 2020 г.
Дата
2 юли 2020 г.
3 юли 2020 г.
4 юли 2020 г.
4 юли 2020 г.
5 юли 2020 г.
5 юли 2020 г.

Състезателни изпити
Български език и литература – 9.00 ч. и 14.00 ч.
Чужд език (английски, немски, френски,
испански и руски) – 9.00 ч.
История на България – 9.00 ч.
Математика – 14.00 ч.
География на България – 9.00 ч.
Журналистика – събеседване – 14.00 ч.

ВАЖНО!
За изпит на хартиен носител
кандидат-студентите се явяват в определените сгради и зали
не по-късно от 8.30 ч. (когато изпитът започва от 9.00 ч.)
и не по-късно от 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 № 4
СРОКОВЕ
за етапите на класиране, потвърждаване и записване на студентите
7 юли 2020 г.
8 юли – 11 юли 2020 г.
14 юли 2020 г.
15 юли – 17 юли 2020 г.
21 юли 2020 г.
22 юли – 24 юли 2020 г.
27 юли – 29 юли 2020 г.
31 юли 2020 г.
3 август – 5 август 2020 г.

обявяване на първо класиране с резерви
потвърждаване или записване на класираните
и потвърждаване на резервите
обявяване на второ класиране с резерви
записване на класираните
обявяване на трето класиране
записване на класираните
допълнителен прием на документи за попълване на отделни незаети места
обявяване на допълнителното класиране
записване на класираните
ВАЖНО!

Кандидат-студентите са длъжни лично да проверяват
изнесената информация за класиранията, потвърждаването,
записването и да спазват посочените срокове.
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Приложение № 5
СПИСЪК
на професионалните направления/поднаправления в УНСС,
на състезателните изпити и начина на образуването на бал
Съкращения:
ОПИ – основен приемен изпит
ДЗИ – Държавен зрелостен изпит
Важно за всички специалности:
За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни
изпити (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 подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература.
Професионални
направления/поднаправления
1
1. „Икономика“
1.1. Поднаправление
„Икономика
и бизнес“
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Конкурсни изпити
ОПИ
чужд език
първи
втори
трети
модул
модул
модул
2
3
4
5
Българ- Математика – Математика или
ски език
основи
География на
и езиБългария, или
кова
Български език
–
култура
и литература,
или История на
България

Балообразуване
среден успех
от дипломата

оценка от основен приемен изпит/ДЗИ

6
среден успех
от дипломата
за средно
образование,
умножен с
коефициент 1
(едно)

7
оценката от основен
приемен изпит, умножена с коефициент 3 (три),
или оценката от ДЗИ
(матура) по основен
предмет, умножена с
коефициент 3 (три)

46

Продължение
1

2
3
4
5
6
7
Българ- Математика – Математика или
среден успех
оценката от основен
ски език и
основи
География на
от дипломата приемен изпит, умно1.2. Поднаправление
езикова
България, или
за средно
жена с коефициент 3
„Икономика, общекултура
Български език и
–
образование, (три), или оценката от
ство и човешки
литература, или
умножен с
ДЗИ (матура) по осноресурси“
История на
коефициент 1 вен предмет, умножена
България
(едно)
с коефициент 3 (три)
Математика или
среден успех
оценката от основен
География на
от дипломата приемен изпит, умноБългар1.3. Поднаправление
България, или
за средно
жена с коефициент 3
ски език Математика –
„Икономика и
Български език и
–
образование, (три), или оценката от
и езикова
основи
инфраструктура“
литература, или
умножен с
ДЗИ (матура) по оснокултура
История на
коефициент 1 вен предмет, умножена
България
(едно)
с коефициент 3 (три)
Български Математика – Математика или английски, среден успех
оценката от основен
език и
основи
География на
френски, от дипломата приемен изпит, умноезикова
България, или
немски,
за средно
жена с коефициент 3
култура
Български език и испански образование, (три), или оценката от
1.4. Поднаправление
литература, или или руски
умножен с
ДЗИ (матура) по осно„Икономика с
История на
(не е бало- коефициент 1 вен предмет, умножена
чуждоезиково
България
образу(едно)
с коефициент 3 (три)
обучение“
ващ)
За чуждия език е необходимо да е изпълнено
едно от условията на
чл. 5 ал. 5

Продължение
1

2

3

4

5

6

7
оценката от основен
приемен изпит, умноМатематика или
среден успех
жена с коефициент 3
английски
География на
от дипломата (три), или оценката от
1.5. Поднаправление Български
език
България, или
за средно
ДЗИ (матура) по осно„Икономика с преезик и
Математика –
(не е балоБългарски език и
образование, вен предмет, умножена
подаване на
езикова
основи
образулитература, или
умножен с
с коефициент 3 (три)
английски език“
култура
ващ)
История на
коефициент 1 За чуждия език е необБългария
(едно)
ходимо да е изпълнено
едно от условията на
чл. 5 ал. 5
Математика или
среден успех
оценката от основен
География на
от дипломата приемен изпит, умноБългарски
България, или
за средно
жена с коефициент 3
1.6. Поднаправление
език и
Математика –
Български език и
–
образование, (три), или оценката от
„Финанси, счетоезикова
основи
литература, или
умножен с
ДЗИ (матура) по основодство и контрол“
култура
История на Бълкоефициент 1 вен предмет, умножена
гария
(едно)
с коефициент 3 (три)
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Продължение
1

2

3

4
Математика или
География на
Български
България, или
език и
Математика – Български език и
езикова
основи
литература, или
култура
История на
България
Математика или
География на
Български
България, или
език и
Математика – Български език и
езикова
основи
литература, или
култура
История на България

5

6
7
среден успех
оценката от основен
1.7. Поднаправлеот дипломата приемен изпит, умноние „Приложна
за средно
жена с коефициент 3
информатика, ко–
образование, (три), или оценката от
муникации и икоумножен с
ДЗИ (матура) по оснонометрия“
коефициент 1 вен предмет, умножена
(едно)
с коефициент 3 (три)
среден успех
оценката от основен
от дипломата приемен изпит, умноза средно
жена с коефициент 3
2. „Администрация
–
образование, (три), или оценката от
и управление“
умножен с
ДЗИ (матура) по оснокоефициент 1 вен предмет, умножена
(едно)
с коефициент 3 (три)
оценката от основен
приемен
изпит, умноанглийски,
жена
с
коефициент
3
френски,
Математика или
среден успех
немски, от дипломата (три), или оценката от
3. „Политически
География на
Български
испански
ДЗИ (матура) по оснонауки“
България, или
за средно
език и
Математика – Български език и или руски образование,
3.1. Поднаправлевен предмет, умножена
езикова
основи
ние „Международни
литература, или (не е бало- умножен с
с коефициент 3 (три)
култура
отношения“
История на
образу- коефициент 1 За чуждия език е необБългария
(едно)
ващ)
ходимо да е изпълнено
едно от условията на чл.
5 ал. 5

Продължение
1

4
Математика или
География на
Български
България,
или
3.2. Поднаправление
език и
Математика –
Български език и
„Политология“
езикова
основи
литература, или
култура
История на
България
Математика или
4. „Социология,
География на
антропология и
Български
България, или
науки за културата“
език и
Математика – Български език и
4.1. Поднаправление езикова
основи
литература, или
„Социология/икокултура
История на
номика и общество“
България
5. „Обществени
комуникации и
информационни
науки“
5.1. „Медии
и журналистика“

2

Български
език и
езикова
култура
или матура по
български
език и
литература

3

–

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

5

–

–

–
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6
7
среден успех
оценката от основен
от дипломата приемен изпит, умноза средно
жена с коефициент 3
образование, (три), или оценката от
умножен с
ДЗИ (матура) по оснокоефициент 1 вен предмет, умножена
(едно)
с коефициент 3 (три)
среден успех
оценката от основен
от дипломата приемен изпит, умноза средно
жена с коефициент 3
образование, (три), или оценката от
умножен с
ДЗИ (матура) по оснокоефициент 1 вен предмет, умножена
(едно)
с коефициент 3 (три)
удвоената оценка от
модул 1 и 3 Български
език и езикова култура
и Български език и
среден успех литература от ЕлЕПИ
от дипломата или удвоената оценка от
за средно
основен приемен изпит
образование,
по Български език и
умножен с
литература или ДЗИ
коефициент 1 (матура) по български
(едно)
език и литература,
удвоената оценка от
събеседване по журналистика
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Продължение
1

5.2. „Медия
икономика“

6. „Право“

3

2

3

4

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

Български
език и
езикова
култура

–

Български език и
литература и
История на
България

5

–

–

6
среден
успех от
дипломата
за средно
образование, умножен с коефициент 1
(едно)
среден
успех от
дипломата
за средно
образование, умножен с коефициент 1
(едно)

7
оценката от основен
приемен изпит, умножена с коефициент 3 (три),
или оценката от ДЗИ
(матура) по основен
предмет, умножена с
коефициент 3 (три)
оценката от ДЗИ (матура) 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 ЕлЕПИ3, без
втори модул „Математика – основи“), умножена
с коефициент 3 (три);

ЕлЕПИ са предварителните изпити, проведени през декември 2019 г. и февруари 2020 г.

Продължение
1

2

3

4

5

6

7
оценката от ДЗИ (матура) по история и цивилизация или оценката по
история и цивилизация
(история) от дипломата
за средно образование
или оценката от специалната част на ЕлЕПИ,
трети модул – „История
на България“, умножена
с коефициент 2 (две).
Когато в дипломата за
средно образование са
вписани две оценки по
история и цивилизация
(история), като едната от
тях е от държавния зрелостен изпит, а другата –
от курса на обучение, за
балообразуваща оценка
се счита оценката от ДЗИ
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СПИСЪК
на професионалните направления/поднаправления – дистанционно обучение в УНСС
Професионални
направления/
поднаправления
1
1. „Икономика“
1.1. Поднаправление
„Икономика, общество и човешки
ресурси“ –
дистанционно
1.1.1. „Икономика“

1.2. Поднаправление
„Икономика и инфраструктура“ –
дистанционно
1.2.1. „Маркетинг“

Конкурсни изпити
ОПИ
първи
втори
трети
модул
модул
модул
2
3
4
Математика
или География
Български
на България,
език и
Математика – или Български
езикова
основи
език и литеракултура
тура, или
История на
България
Математика
или География
Български
на България,
език и
Математика – или Български
езикова
основи
език и литеракултура
тура, или
История на
България

Балообразуване
чужд език
5

среден успех
от дипломата

оценка от основен приемен изпит/ДЗИ

–

6
7
среден успех
оценката от основен
от дипломата приемен изпит, умножеза средно
на с коефициент 3 (три),
образование,
или оценката от ДЗИ
умножен с
(матура) по основен
коефициент 1
предмет, умножена с
(едно)
коефициент 3 (три)

–

среден успех
оценката от основен
от дипломата приемен изпит, умножеза средно
на с коефициент 3 (три),
образование,
или оценката от ДЗИ
умножен с
(матура) по основен
коефициент 1
предмет, умножена с
(едно)
коефициент 3 (три)

Продължение
1
1.3. Поднаправление „Финанси,
счетоводство и
контрол“ –
дистанционно
1.3.1. „Счетоводство и контрол“
1.3.2. „Финанси“

2

3

Български
език и
Математика –
езикова
основи
култура

4
Математика
или География
на България,
или Български
език и литература, или
История на
България

2. „Администрация
Български
и управление“ –
език и
Математика –
дистанционно
езикова
основи
2.1. „Мениджмънт и
култура
администрация“

Математика
или География
на България,
или Български
език и литература, или
История на
България

5

–

–

6
7
среден успех
оценката от основен
от дипломата приемен изпит, умножеза средно
на с коефициент 3 (три),
образование,
или оценката от ДЗИ
умножен с
(матура) по основен
коефициент 1
предмет, умножена с
(едно)
коефициент 3 (три)
оценката от основен
среден успех приемен изпит, умножеот дипломата на с коефициент 3 (три),
или оценката от ДЗИ
за средно
(матура) по основен
образование,
предмет, умножена с
умножен с
коефициент 3 (три)
коефициент 1
(едно)
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СПИСЪК
на професионалните направления/поднаправления в Регионалния център за дистанционно обучение – Хасково
Професионални
направления/ поднаправления
1. „Икономика“
1.1. Поднаправление
„Икономика, общество и човешки ресурси“
1.1.1. „Икономика“ –
дистанционно
1.2. Поднаправление
„Финанси, счетоводство и контрол“
1.2.1. „Счетоводство и контрол“ 
дистанционно
2. „Администрация и
управление“
2.1. „Мениджмънт и
администрация“ –
дистанционно

Конкурсни изпити
Балообразуване
ОПИ
чужд среден успех оценка от основен приемен
първи
втори
трети
език от дипломата
изпит/ДЗИ
модул
модул
модул
Математика или
среден успех оценката от основен приеГеография на
от дипломата
мен изпит, умножена с
Български
България, или
за средно
коефициент 3 (три), или
език и
Математика –
Български език
–
образование, оценката от ДЗИ (матура)
езикова
основи
и литература,
умножен с
по основен предмет, умнокултура
или История на
коефициент жена с коефициент 3 (три)
България
1 (едно)
Математика или
среден успех оценката от основен приеГеография на
от дипломата
мен изпит, умножена с
Български
България, или
за средно
коефициент 3 (три), или
език и
Математика –
Български език
–
образование, оценката от ДЗИ (матура)
езикова
основи
и литература,
умножен с
по основен предмет, умнокултура
или История на
коефициент жена с коефициент 3 (три)
България
1 (едно)
Математика или
среден успех оценката от основен приеГеография на
от дипломата
мен изпит, умножена с
Български
България, или
за средно
коефициент 3 (три), или
език и
Математика –
Български език
–
образование, оценката от ДЗИ (матура)
езикова
основи
и литература,
умножен с
по основен предмет, умнокултура
или История на
коефициент жена с коефициент 3 (три)
България
1 (едно)

Приложение № 6
СПИСЪК
на специалностите в УНСС
по професионални направления/поднаправления
№

1

Професионални
направления/
поднаправления

ОБРАЗОВАТЕЛНОКВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ
ОКС „бакалавър“
ОКС
„магистър“
3
4

2
„Социология, антропология
3.1.
и науки за културата“
Поднаправление „Социоло3.1.1.
3.1.1.1. „Социология“
гия/икономика и общество“
3.3.
„Политически науки“
Поднаправление „Междуна- 3.3.1.1. „Международни
3.3.1
родни отношения“
отношения“
3.3.1.2. „Европейска политика
и икономика“
Поднаправление „Политоло3.3.2.
3.3.2.1. „Политология“
гия“
„Обществени комуникации
3.5.
3.5.1. „Медии и журналистика“
и информационни науки“
3.5.2. „Медия икономика“
3.6.
„Право“
3.6.1. „Право“
„Администрация
3.7.
3.7.1. „Бизнес администрация“
и управление“
3.7.2. „Публична
администрация“
3.7.3. „Регионално развитие“
3.8.
„Икономика“
Поднаправление
3.8.1.1. „Политическа
3.8.1. „Икономика, общество и
икономия“
човешки ресурси“
3.8.1.2. „Макроикономика“
3.8.1.3. „Икономика“
3.8.1.4. „Икономика на човешките ресурси“
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Продължение
1

3.8.2.

2

Поднаправление
„Икономика и бизнес“

Поднаправление
3.8.3. „Икономика и
инфраструктура“

3
3.8.1.5. „Застраховане и социално дело“
3.8.1.6. „Икономическа социология и психология“
3.8.2.1. „Творчески индустрии
и бизнес“ *
3.8.2.2. „Индустриален бизнес“
3.8.2.3. „Бизнес икономика“
3.8.2.4. „Предприемачество“ **
3.8.2.5. „Аграрен бизнес“
3.8.2.6. „Екоикономика“
3.8.2.7. „Мениджмънт на
недвижимата собственост“
3.8.3.1. „Маркетинг“
3.8.3.2. „Стратегическо
планиране“
3.8.3.3. „Икономика на
транспорта и енергетиката“
3.8.3.4. „Бизнес логистика“
3.8.3.5. „Икономика на
отбраната и сигурността“
3.8.3.6. „Икономика
на търговията“

Поднаправление
3.8.4.1. „Международни
3.8.4. „Икономика с чуждоезиково
икономически отношения“
обучение“
3.8.4.2. „Интелектуална
собственост и бизнес“ *
3.8.4.3. „Икономика на
туризма“
3.8.5.1. „Международни
Поднаправление
икономически отношения с
3.8.5. „Икономика с преподаване
преподаване на английски
на английски език“
език“
3.8.5.2. „Икономика с
преподаване на английски език“
3.8.5.3. „Финанси и
счетоводство с преподаване
на английски език“
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4

Продължение
1

2

3.8.6.

Поднаправление „Финанси,
счетоводство и контрол“

3
3.8.5.4. „Бизнес информатика и
комуникации с преподаване на
английски език“
3.8.5.5. „Маркетинг и
стратегическо планиране с
преподаване на английски
език“
3.8.5.6. „Бизнес икономика и
мениджмънт с преподаване на
английски език“

4

3.8.6.1. „Финанси“
3.8.6.2. „Счетоводство“
3.8.6.3. „Финансов контрол“

Поднаправление „Приложна
3.8.7.1. „Статистика и
3.8.7. информатика, комуникации
иконометрия“
и иконометрия“
3.8.7.2. „Бизнес информатика и
комуникации“

Забележка: * Класираните студенти след втори курс в специалности „Творчески
индустрии и бизнес“ и „Интелектуална собственост и бизнес“ продължават обучението си в Института по творчески индустрии и бизнес на УНСС.
** Класираните студенти след втори курс в специалност „Предприемачество“
продължават обучението си в Института по предприемачество на УНСС.
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СПИСЪК
на специалностите в УНСС за дистанционно обучение
по професионални направления/поднаправления
№ по
ред

Професионални
направления

3.7.

„Администрация
и управление“

3.8.

„Икономика“

Образователно-квалификационни степени
ОКС „бакалавър“
ОКС „магистър“
3.7.1. „Мениджмънт и
администрация“

Поднаправление
3.8.1. „Икономика, общество
и човешки ресурси“

3.8.1.1. „Икономика“

Поднаправление
3.8.2. „Икономика
и инфраструктура“

3.8.2.1. „Маркетинг“

Поднаправление
3.8.3. „Финанси, счетоводство
и контрол“

3.8.3.1. „Счетоводство
и контрол“
3.8.3.2. „Финанси“
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СПИСЪК
на специалностите в Регионалния център
за дистанционно обучение – Хасково,
по професионални направления/поднаправления
№ по
ред
3.7.

Професионални
направления
„Администрация
и управление“

3.8.
„Икономика“
3.8.1. Поднаправление
„Икономика, общество
и човешки ресурси“
3.8.2. Поднаправление
„Финанси, счетоводство
и контрол“

Образователно-квалификационни степени
ОКС „бакалавър“
ОКС „магистър“
3.7.1. „Мениджмънт и
администрация“

3.8.1.1. „Икономика“

3.8.2.1. „Счетоводство
и контрол“
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Приложение № 7
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 банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:
ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01
Банка: БНБ – BIC: BNBGBGSD
Титуляр: УНСС
Във вносната бележка за „задължено лице“ се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно, ЕГН и ВХОДЯЩИЯТ НОМЕР на студента.
За „основание за плащане“ се изписва „ТАКСА за ОБУЧЕНИЕ“.
Банкова сметка на РЦДО – Хасково
BG95 TEXI 9545 3110 5377 01
Банка: Тексимбанк – BIС:TEXIBGSF
Титуляр: РЦДО  Хасково
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Приложение № 8
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
(информация след 17:00 ч.)

Бургас

бул. „Гладстон“ № 47 (Младежки културен център),
тел. 0888/305 539, 0888/759 750 и 0898/701 664

Варна

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

Велико
Търново

ул. „Христо Ботев“ № 19, вход север, ет. 2, зала 201,
тел. 062/63 36 52 и 0882/476 287 ул. „Хр. Ботев“ № 19, ВТУ „Св.
св. Кирил и Методий“,
Учебен корпус 5, тел. 062/63 36 52 и 0882/476 287 (от 08.06.2020 г.)

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. 092/641 086 и 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 08.06.2020 г.)

Добрич

ул. „България“ № 1, (Централна кооперативна банка), офис 813,
тел. 058/580 623, 0876/650 417 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. 0898/831 917

Перник

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

ул. „Отец Паисий“ № 3, ПГИТ „Проф. д-р Ас. Златаров“ (вдясно от
централния вход), тел. 0887/886 012 (информация след 17:00 ч.)

Плевен

бул. „Русе“ № 10 А (сградата на асансьорни сервизи),
тел. 0898/684 844 и 0889/223 961

Пловдив

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

Разград

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

Русе

ул. „Николаевска“ № 66, ет. 1 (стоматологията), тел. 0876/358 234
и 0887/176 353

Силистра

бул. „Македония“ № 121 (ПГСУАУ „Атанас Буров“), тел. 0889/909
141 и 0888/111 147

Сливен

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

Смолян

бул. „България“ № 58, ет. 2 (бивш Профсъюзен дом),
тел. 0884/117 717

Стара Загора

ул. „Армейска“ № 9 (в сградата на Института за квалификация на
учители, до Музикалното училище), тел. 042/257 103 и 042/646 107

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. „Съединение“ № 105 (Младежки дом), тел. 0887/225 112 и
054/800 505

Ямбол

жк „Диана“, Студентски общежития, бл. 14, тел. 0886/853 731 и
0888/973 979
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