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Промяна  АС 28.09.2017 (протокол № 22) 

 

 

П Р А В И Л А 

за организиране и провеждане на национални и международни студентски и 

ученически олимпиади, конкурси и състезания 

в Икономически университет - Варна 

 

I. Общи положения 

Чл. 1. (1) Настоящите правила уреждат реда за организирането и провеждането на 

състезателни събития – олимпиади, конкурси и състезания за студенти и ученици в 

Икономическия университет (ИУ) - Варна. 

(2) Правилата се отнасят за всички звена (факултети, катедри, институт, центрове) и 

организации (студентски съвет, студентски клубове и други) в ИУ - Варна, които 

организират такива прояви. 

Чл. 2. Целите при провеждане на състезателните събития са: 

1. да се предостави възможност за творческа изява на студентите и учениците в 

страната и чужбина; 

2. да се създаде подходяща среда за развитие и задълбочаване на знанията, уменията и 

компетентностите на студентите и учениците; 

3. да се насърчат творческите търсения и новаторските решения на студенти и ученици 

в отговор на реални предизвикателства на науката и практиката; 

4. да се установят и развият ползотворни, взаимноизгодни и устойчиви 

взаимоотношения с партньори на университета в образователната сфера и бизнеса. 

 

II. Планиране 

Чл. 3. (1) Звената и организациите, които желаят да организират състезателно събитие, 

изготвят предложение за неговото провеждане, което се подава до Ректора на ИУ – 

Варна, след съгласуване с отдел „Учебна дейност и студенти“. 

(2) Предложенията за състезателни събития, които предстои да се провеждат през 

предстоящата учебна година, се подават до 30 септември (непосредствено преди 

началото на новата учебна година).  
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 (3) Предложението трябва да съдържа информация за: 

1. наименование на събитието; 

2. цели на събитието; 

3. потенциални участници; 

4. организационен комитет – председател и членове; 

5. срокове за провеждане; 

6. награди съгласно чл. 7 и чл. 8 от настоящите правила; 

7. възможни източници на финансиране, включително очакван размер на финансиране 

със средства на ИУ - Варна; 

8. регламент за провеждане съгласно чл. 5 от настоящите правила. 

Чл. 4. (1) Ректорът на ИУ - Варна одобрява или отхвърля направеното предложение за 

организиране на състезателно събитие. 

(2) При одобряване на предложението, събитието се организира от посочения от 

иницииращата структура Организационен комитет. 

(3) Одобреното събитие е част от академичния календар на ИУ - Варна, като 

информация за него се публикува на сайта на университета. 

(4) Публикациите с информация за организирането и провеждането на състезателното 

събитие се публикуват след одобрение на сектор „Връзки с обществеността“. 

 

III. Организиране и провеждане 

Чл. 5. (1) За всяко състезателно събитие (олимпиада, конкурс или състезание) се 

изготвя Регламент за провеждане. 

(2) Регламентът се изготвя от организатора на събитието и трябва да съдържа 

информация за: 

1. цели на олимпиадата, конкурса или състезанието; 

2. изисквания към участниците; 

3. етапи и срокове при провеждането на състезателното събитие; 

4. формат и оценяване; 

5. класиране на участниците; 

6. жури; 

7. награди съгласно чл. 7 и чл. 8 от настоящите правила. 
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(3) Регламентът се изготвя съобразно указанията в Приложение 1 на настоящите 

Правила. 

(4) Крайният резултат на всеки участник трябва да се определя в точки. 

(5) При отборни състезания, когато приносът на отделните състезатели не може да бъде 

разграничен, резултатът се определя общо за отбора, като всеки участник в него 

получава този резултат. 

(6) Организационният комитет на състезателното събитие може да прави промени в 

Регламента за провеждане, включен в предложението по чл. 3, като тези промени 

трябва да са съгласувани с отдел „Учебна дейност и студенти“. Не се допускат промени 

в предвидените награди, когато те са по реда на чл. 7, т. 2, 3 и 4. 

(7) Регламентът се обявява не по-късно от един месец преди провеждане на 

състезателното събитие. 

Чл. 6. (1) Крайното класиране и наградените участници се обявяват с протокол, който 

се подписва от членовете на журито. 

(2) Участници с равен брой точки се класират на едно и също място. 

(3) При състезателни събития, в които участват едновременно студенти и ученици, се 

обявяват отделни класирания за студените и за учениците. 

(4) Копие от протокола с крайното класиране и резултатите на всички участници се 

предават в отдел "Учебна дейност и студенти" (на хартиен и електронен носител) 

 

IV. Награди 

Чл. 7. Заелите призови места в националните и международните олимпиади, конкурси 

и състезания, които се организират от или с участието на ИУ-Варна, могат да се 

награждават с: 

1. парични и предметни награди; 

2. прием за обучение в образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър“ на 

ИУ - Варна без конкурсен изпит в избрана от наградения участник специалност; 

3. признаване на резултатите от олимпиадата, конкурса или състезанието за оценка от 

кандидатстудентски изпит при прием за обучение в ОКС „бакалавър“ на ИУ-Варна; 

4. освобождаване от семестриални такси при обучение в ИУ-Варна в ОКС „бакалавър“, 

редовна форма на обучение; 



 

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА 
СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2008 

9002 Варна  бул. ”Княз Борис I” 77  Телефон 052 643 360  Телефакс 052 643 365  www.ue-varna.bg 

 

4 

 

Промяна  АС 28.09.2017 (протокол № 22) 

 

5. сертификат или грамота за участие; 

6. други награди. 

Чл. 8. (1) Наградите по чл. 7, т. 2, 3 и 4 се присъждат на учениците заели призови места 

в национални и международни олимпиади, конкурси и състезания, които се провеждат 

в тематичните области: математика, информатика, български език и литература, 

география на България, икономика, управление и предприемачество. 

(2) Наградите по чл. 7, т.2 се присъждат на учениците, които са лауреати на 

организирани от ИУ - Варна национални и международни олимпиади  по смисъла на 

чл. 68, ал. 5 от Закона за висшето образование (ЗВО). За лауреати се считат 

класираните на първите три места на съответната олимпиада. 

(3) Лауреатите по предходната алинея могат да бъдат приети за обучение в ОКС 

„бакалавър“ на ИУ - Варна при условията на националното законодателство и 

ежегодния правилник за приемане на студенти в ОКС „бакалавър“ на ИУ - Варна. 

(4) Наградите по чл. 7, т. 3 се присъждат на участниците в организирани от ИУ - Варна 

национални и международни олимпиади, конкурси и състезания, които са получили 

резултат, равен или по-голям от 50% от максималния брой точки. Резултатът се 

преобразува в оценка за кандидатстване в ИУ - Варна 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). 

 (5) На получилите награди съгласно предходната алинея се издава удостоверение по 

образец, подписано от Ректора на ИУ – Варна или упълномощено от него лице, което 

служи при кандидатстване на участника в университета. 

(6) Наградите по чл. 7, т. 4 се присъждат на учениците, които участват в организирани 

от ИУ – Варна национални и международни олимпиади по смисъла на чл. 68 ал. 5 от 

ЗВО, ако постигнат резултат равен или по-голям от 50% от максималния брой точки и 

са класирани на първите три места. Заелите първо място се освобождават от 

семестриални такси за първата година на обучението, а заелите второ или трето място 

се освобождават от семестриална такса за първия учебен семестър. 
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Чл. 9. При провеждането на състезателни събития за ученици, на учителите или 

другите лица, които ги ръководят, могат да се издават благодарствени писма и/или 

сертификати за участие (унифицирана бланка на университета), които се подписват от 

Ректора на ИУ – Варна или упълномощено от него лице. 

 

V. Финансиране 

Чл. 10. (1) За покриване на разходите за организиране и провеждане на олимпиадите, 

конкурсите и състезанията могат да се използват средства, получени от: 

1. такси за участие; 

2. дарения и спонсорство; 

3. ИУ - Варна; 

4. други източници. 

(2) В случаите, когато за финансиране на олимпиадите, конкурсите и състезанията се 

отпускат средства на ИУ - Варна, Организационния комитет изготвя бюджет на 

очакваните приходи и разходи, който се представя за одобрение от Ректора на ИУ - 

Варна. 

(3) При одобрение на бюджета на проявата, средствата на ИУ-Варна за покриване на 

отделните разходи, се отпускат и изразходват след разрешение на Ректора на ИУ - 

Варна. 

 

Заключителни разпоредби 

§ 1. Правилата са приети на заседание на АС (протокол № 14/24.11.2016 г.), 

актуализирани (протокол № 22/28.09.2017г.).  

§ 2. Правилата влизат в сила от датата на тяхното приемане.  
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Приложение 1 

 

Указания 

за изготвяне на Регламент за провеждане на национални и международни 

олимпиади, конкурси и състезания в ИУ-Варна 

 

Цели 

1. Целите на олимпиадата, конкурса или състезанието трябва да отговарят на 

посочените в чл. 2 на Правилата за организиране и провеждане на студентски и 

ученически олимпиади, конкурси и състезания в ИУ - Варна,  като може да ги 

конкретизират. Например: 

Да се предостави възможност за творческа изява на учениците от средни училища в 

областта на математиката. 

или 

Да се насърчат творческите търсения и новаторските решения на студенти и 

ученици при решаването на реални казуси от практиката в областта на 

предприемачеството. 

 

Изисквания към участниците 

2. Трябва ясно да се посочи кой може да участва в състезателната проява и на какви 

конкретни изисквания трябва да отговаря. Например: 

В състезанието могат да участват учениците от XI и XII клас на  професионалните 

гимназии по икономика. 

или 

В олимпиадата могат да участват студенти от български и чуждестранни 

университети, които се обучават в ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“. 

 

Етапи и срокове при провеждането на състезателното събитие 

3. Етапите трябва да бъдат ясно описани, като се посочат точните дати и срокове. 

Например: 

Състезанието преминава през следните етапи: 
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1) Регистрация: желаещите да участват трябва да се регистрират като попълнят 

онлайн апликационна форма в периода от 10 януари ….. г. до 15 февруари ….. г. на 

адрес: http://www...... 

2) Уведомяване на одобрените участници: до 15 февруари ….. г. по електронната 

поща 

3) Провеждане на състезанието: 24 февруари ….. г. в ИУ - Варна. Състезанието 

включва два етапа: 

- попълване на електронен тест в тестовия център на ИУ - Варна 

- решаване на казус и презентация пред жури в зала 1-xxx 

3) Обявяване на резултатите и награждаване: 24 февруари ….. г. в зала 1-xxx. 

4. Допустимо е в Регламента да не се посочат точните часове и зали на провеждане на 

състезателните прояви, като в този случай Организационния комитет изготвя Програма 

на проявата (която се съгласува с Отдел УДС, респективно с Център за електронно 

обучение при ползване на тестовия център), която се съобщава на участниците най-

малко 10 дни преди нейното провеждане. 

 

Формат и оценяване 

5. Описват се задачите, тестовете, казусите, разработките, есета и другите дейности, 

които трябва да извършат участниците в хода на състезанието. Посочва се точно и ясно 

как се оценяват отделните елементи, включително максималния брой точки и 

критериите за получаването им. Например: 

В състезанието участниците формират отбори, които се състоят от трима души. 

В първия етап всеки участник попълва индивидуален електронен тест, който включва 

10 въпроса от областта на ………. Всеки верен отговор носи 1 точка. Не се отнемат 

точки за грешен отговор. Времето за попълване на теста е 30 минути. Резултатът 

на всеки отбор се получава като сума от точките, които отделните членове на 

отбора са получили на теста. 

До втория етап се допускат отборите, които са получили най-малко 20 точки. 

Във втория етап на състезанието на отборите се задава казус за ……… Всеки отбор 

разполага с 1 час за неговото решаване. Решението се представя в рамките на 10 

http://www/
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минути пред жури, което го оценява в точки. Максималната оценка на решението на 

казуса е 70 точки, като критериите са: 

- за  пълнота на решението – до 30 точки 

- за яснота и оригиналност при представяне на решението – до 40 точки. 

Крайният резултат на всеки отбор се формира като сбор от точите от 

индивидуалните електронни тестове на всеки от участниците в него и от точките 

от решението на казуса, които този отбор е получил. Максималният краен резултат 

е 100 точки. Всеки участник има резултат равен на този на неговия отбор. 

 

Класиране на участниците 

6. Посочва се начина, по който се класират участниците. Например: 

Класирането на участниците се формира като те се подредят в низходящ ред според 

постигнатия краен резултат. Участници с равен брой точки се класират на едно и 

също място.  

 

Жури 

7. Описва се съставът на журито, като е допустимо конкретните членове да не се 

посочат в Регламента, а да се обявят в Програмата на проявата или в началото на 

нейното провеждане. Например: 

Оценяването ще се извърши от петчленно жури, което включва преподаватели и 

студенти от ИУ-Варна и представители на бизнеса. 

 

Награди 

8. Посочват се какви награди се присъждат и как се разпределят между участниците. 

Наградите трябва да отговарят на чл. 7 и чл. 8 от на Правилата за организиране и 

провеждане на национални и международни студентски и ученически олимпиади, 

конкурси и състезания в ИУ – Варна. Например: 

Участниците, получили най-високи резултати, ще получат следните награди: 

1) Парични награди: 

- за първо място 250 лв. 

- за второ място 150 лв. 
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- за трето място 100 лв. 

2) Признаване на резултата за оценка при кандидатстване за прием ОКС „бакалавър“ 

в ИУ - Варна 

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). 

 

 

3) Сертификати за участие 

Участниците с резултат по-малък от 50 точки получават сертификат за участие. 

9. Крайното класиране и наградените участници се обявяват с протокол, който се 

подписва от членовете на журито. 

10. Посочените примерни елементи на Регламента за провеждане не са задължителни. 

Организационният комитет може да ги формулира по свое усмотрение, като спазва 

настоящите Указания. 


