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РЕГЛАМЕНТ НА УНИВЕРСИТЕТСКА НАЦИОНАЛНА УЧЕНИЧЕСКА
ОЛИМПИАДА
СЪСТЕЗАТЕЛНА СЕКЦИЯ „ПРАВНИ, УПРАВЛЕНСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ“
I. Цели
1. Да се предостави възможност за изява на знанията и уменията на учениците от XI и
XII клас, изучаващи съответните дисциплини, заложени в олимпиадата.
2. Да се осигури плавен преход на учениците от средното към висшето икономическо
образование в условията на доразвитие, надграждане и ново ниво на академично
усвояване на материала.
4. Да се задълбочи сътрудничеството между Икономически университет – Варна и
националните средни училища чрез поддържане на традиции по съвместни
проекти, обмяна на идеи, творческа и научна взаимопомощ.
5. Да се провокира стремежът на младите хора към академично усвояване и
надграждане на правни знания, развитие и усъвършенстване на правното
самосъзнание и правната култура.
II. Изисквания към участниците
В олимпиадата могат да участват ученици от XI и XII клас изучаващи съответните
дисциплини, заложени в олимпиадата.
III. Етапи
Ученическата олимпиада на секция „Правни, управленски и социални науки“ ще
се проведе на 26.11.2022 г. Необходимо е в срок до 19.11.2022 г. участниците да се
регистрират с трите си имена, e-mail, училище, клас и паралелка /направление/, в
което се обучават на адрес: katedra_pn@ue-varna.bg
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IV. Формат и оценяване
• Олимпиадата се провежда в един кръг, неприсъствено, през платформата Google
meet чрез линкове:
o https://meet.google.com/qpf-bfoa-iiz?authuser=0&hl=bg
o https://meet.google.com/rkn-tdjt-wzj
• Всеки участник влиза в посочената връзка 30 мин преди началото на теста, като
се представя с документ за самоличност
• По време на Олимпиадата всеки участник е с включена камера и микрофон
• Всеки участник трябва да реши 50 затворени въпроса (от които 20 въпроса в
областта на правото и 30 въпроса от областта на социалните и управленските
науки).
• Въпросите са от областта на правото, социалните и управленските науки, като
покриват изучаваното учебно съдържание от средното училище.
• Всеки верен отговор на затворените тестови въпроси носи по 2 точки.
• Максималният възможен резултат е 100 точки (50 въпроса x 2 точки).
• За грешен отговор не се отнемат точки.
• Времето за изпълнение е 75 минути за решаване на теста.
V. Класиране на участниците
Класирането на участниците се формира чрез подреждане в низходящ ред според
постигнатия краен резултат.
VI. Жури
Оценяването ще се извърши от жури в състав, включващ преподаватели от
Икономически университет – Варна:
Катедра „Правни науки“ – доц. д-р Андриана Андреева, доц. д-р Галина Йолова;
гл. ас д-р Милена Цветковска, гл. ас д-р Виолета Владова – Иванова.
Катедра „Управление и администрация“ – доц. д-р Радка Иванова, гл. ас д-р Катя
Владова и гл. ас. д-р Веселина Максимова.
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VII. Награди
Учениците в олимпиадата, постигнали резултат равен или по-голям от 50 % от
максималния брой точки могат да участват в КСП 2022, като резултатът им се
приравнява в оценка от кандидатстудентски изпит при кандидатстване в ИУ-Варна
по утвърдена скала (чл.8, ал. 4 от Правила за организиране и провеждане на
национални и международни студентски и ученически олимпиади, конкурси и
състезания в ИУ-Варна).
Призовите места (първо, второ и трето място) се присъждат индивидуално, а не
екипно.
Съгласно „Правилника за прием на студенти за учебната 2022/2023 г.“ учениците
заели призови места в олимпиадата при записване в ИУ-Варна (обучение
субсидирано от държавата), се освобождават от заплащане на: 1/ две семестриални
такси за класираните на първо място; 2/ една семестриална такса за класираните на
второ и трето място.
При участие в кандидатстудентски прием, признаването на резултата за оценка при
кандидатстване за прием ОКС „бакалавър“ в ИУ-Варна се извършва както следва:
1. при резултат от 50% до 59% от максималния брой точки - оценка Много добър
(5,00);
2. при резултат от 60% до 69% от максималния брой точки - оценка Много добър
(5,25);
3. при резултат от 70% до 79% от максималния брой точки - оценка Отличен
(5,50);
4. при резултат от 80% до 89% от максималния брой точки - оценка Отличен
(5,75);
5. при резултат от 90% до 100% от максималния брой точки - оценка Отличен
(6,00).
Лауреатите се приемат в ИУ-Варна в избраната от тях специалност държавна
поръчка, редовно обучение, съгласно „Правилника за прием на студенти за учебната
2023/2024 г.“
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