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ПРАВИЛА
За провеждане на национална университетска олимпиада за ученици
състезателна секция по „ИКОНОМИКА 2022“
I. Изисквания към участниците.
1. В олимпиадата могат да участват учениците от XI и XII клас на професионалните
гимназии по икономика, туризъм както и ученици от специализирани паралелки по
търговия, управление и предприемачество, счетоводство, финанси, туризъм или др. от
средните общообразователни училища.
2. До участие в олимпиадата се допускат участници, които са заявили предварително
своето участие чрез попълване на електронна заявка за участие до катедра „ОИТ“ към
ИУ-Варна.
3. Сроковете за подаване на заявки за участие, формата за регистрация и указанията за
нейното попълване и изпращане се посочват в Програмата на секция „Икономика“ от
олимпиадата.
II. Формат и оценяване.
4. Олимпиадата се състои в отговори на тестови въпроси и решаване на задачи, зададени в
затворен тип (посочване на верен отговор от изброени алтернативи).
5. Въпросите и задачите покриват учебното съдържание по Микроикономика и
Макроикономика, съгласно учебните планове и учебните програми за професионална
подготовка на МОН.
6. Олимпиадата се провежда при спазване на следните правила:
• Олимпиадата се провежда неприсъствено (дистанционно), чрез системата на
Тестовия център на ИУ-Варна.
• Всеки участник е длъжен да разполага с уеб камера и микрофон, които трябва да
останат включени по време на провеждането на олимпиадата. Липсата на уеб
камера или нейното изключване по време на провеждането на олимпиадата води
до автоматична дисквалификация на участника.
• Участието в олимпиадата е индивидуално и самостоятелно.
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• Всеки участник трябва да реши 30 тестови въпроса и 5 задачи с отговори в
затворена форма.
• Участниците разполагат с 60 мин. за отговор на тестовите въпроси и 30 мин. за
решаване на задачите.
• Допуска се използването на електронни калкулатори.
7. Оценяването на демонстрираните от участниците знания и възможността за тяхното
прилагане се извършва чрез точкова система при следния регламент:
• Проверката на тестовете и задачите се извършва автоматично и изцяло от
компютърната система на тестовия център на ИУ-Варна.
• Всеки верен отговор на тестови въпроси носи на участника 2,5 точки.
• Всяка вярно решена задача се оценява с 5 точки.
• За грешни отговори не се отнемат или присъждат наказателни точки.
• Максималният възможен резултат е 100 точки.
III. Класиране на участниците.
8. Класирането на участниците е индивидуално и се формира чрез подреждане в
низходящ ред според постигнатия краен резултат, измерен в точки, съгласно т. 8 от
настоящия Регламент. Участници с равен брой точки се класират на едно и също място.
9. Крайното класиране и наградените участници се обявяват официално преди всички
участници. Изготвя се протокол с крайните резултати, който се подписва от членовете
на журито.
IV. Награди.
10. Участници в олимпиадата получават награди, в зависимост от постигнатите от тях
точкови резултати и крайното им класиране.
11. Заелите призови места в олимпиадата при записване в ИУ-Варна (субсидирано от
държавата обучение) се освобождават от заплащане на две семестриални такси за
класираните на първо място, и една семестриална такса за класираните на второ и трето
място.
12. Участниците в олимпиадата с подигнат резултат равен или по-голям от 50% от
максималния брой точки могат да участват в КСП на ИУ-Варна като резултатът им се
приравнява в оценка от кандидатстудентски изпит при кандидатстване в ИУ-Варна по
утвърдена съгласно чл.8(4) от Правилата за организиране и провеждане на
13. Участниците, некласирани на призови места и/или с резултат по-малък от 50 точки
получават сертификат за участие.
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