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ПРАВИЛА 

 

за условията и реда за приемане на студенти по чл. 68, ал. 3 и 5  
от Закона за висшето образование, за облекченията на студенти по чл. 70, 
ал. 2 от Закона за висшето образование и за таксите на някои категории 

студенти по чл. 95, ал. 2 от Закона за висшето образование 

 

 

Раздел I 

Общи положения 

 

Чл. 1. Тези правила определят условията и реда за приемане на студенти 
по чл. 68, ал. 3 и 5 от Закона за висшето образование (ЗВО), за облекченията 
на студенти по чл. 70, ал. 2 от ЗВО и таксите на някои категории студенти по 
чл. 95, ал. 2 от ЗВО. 

 

Раздел II 

Приемане на студенти по чл. 68, ал. 3 и 5 от 
Закона за висшето образование 

 

Чл. 2. (1) При облекчени условия се приемат следните кандидат- 

студенти, успешно участвали в конкурсните изпити, в държавен зрелостен 
изпит или имащи необходимия успех, съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗВО: 

1. класирани с еднакъв бал; 
2. лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на 

сто; 
3. военноинвалиди и военнопострадали; 
4. кръгли сираци; 
5. майки с три и повече деца; 
6. близнаци, когато са кандидатствали едновременно в ИУ – Варна и 

единият от тях е приет; 
7. лауреати на организирани от ИУ – Варна по смисъла на чл. 68, ал. 5 от 

ЗВО национални олимпиади в областни центрове на страната в рамките на 
ежегодния кандидатстудентски прием. 

(2) Кандидат-студентите по ал. 1, т. 2-6 се освобождават от такса за 
кандидатстване в ИУ – Варна. 

(3) Лицата по ал. 1, т. 2-6, които успешно са издържали конкурсен изпит, 
държавен зрелостен изпит или имащи необходимия успех, съгласно чл. 21, ал. 
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4 от ЗВО, се приемат в ИУ – Варна в рамките на плана за прием, по 
специалност, определена от ректора. 

(4) При условие, че е приет поне един от близнаците по чл. 2, ал. 1, т. 6, 

другият (другите) се приема/т в рамките на плана за прием при успешно 
издържан конкурсен изпит, държавен зрелостен изпит или съответен успех по 
чл. 21, ал. 4 от ЗВО, в специалност, определена от ректора. 

(5) Редът за приемане се определя в съответните правилници за 
приемане на студенти в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ 
и „магистър“. 

 

Раздел III 

Облекчения на студенти по чл. 70, ал. 2 от 
Закона за висшето образование 

 

Чл. 3. По време на обучението си се освобождават от заплащане на 
семестриални такси следните студенти: 

1. лица със сензорни увреждания и други с трайни увреждания и 
намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; 

2. военноинвалиди и военнопострадали; 
3. кръгли сираци; 
4. 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. 

Чл. 4. Хронично болните и диспансеризирани студенти, инвалиди с 
трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто могат да 
се явяват на изпити извън сесиите с разрешение от декана само в рамките на 
съответната учебна година. 

Чл. 5. (1) Майки с деца до 6 години, бременни студентки, 45 дни преди 
вероятния термин за раждане, както и студентки с патологична бременност 
могат да се обучават на облекчен режим за присъствени занятия до 30% и 
извънсесийно явяване на изпити, като изпитното им състояние следва да бъде 
оформено до началото на следващата учебна година. 

(2) Правата на майките с деца за по-продължително отсъствие, но не 
повече от 70% от учебното време в семестъра, както и за явяване на изпити 
извън сесиите, могат да се преотстъпят на съпруга студент, при условие че 
студентката се откаже от тях чрез попълване на писмена декларация или 
удостоверение от друго висше училище. 
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Раздел IV 

Такси на някои категории студенти по чл. 95, ал. 2 
от Закона за висшето образование 

 

Чл. 6. (1) Класираните на първо място на национални, международни и 
организирани от ИУ- Варна олимпиади по смисъла на чл. 68, ал. 5 от ЗВО, с 
постигнат резултат минимум 50% от максималния брой точки, при записване 

за студенти в университета се освобождават от заплащане на 

семестриални такси за първата година от обучението. 
(2) Класираните на второ и трето място на национални, международни и 

организирани от ИУ- Варна олимпиади по смисъла на чл. 68, ал. 5 от ЗВО, с 
постигнат резултат минимум 50% от максималния брой точки, при записване 
за студенти в университета се освобождават от заплащане на семестриална 
такса за първия учебен семестър. 

 
 

Заключителни разпоредби 

 

§ 1. Правилата са приети на заседание на АС от 30.10.2014 г. (протокол 

№ 196) и променени на заседание на АС от 28.05.2020 г. (протокол  №11) 

§ 2. Правилата влизат в сила от датата на тяхното приемане.  


