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ПРАВИЛНИК  
за приемане на студенти в ОКС „бакалавър” 

на Икономически университет – Варна 
за учебната 2023/2024 година 

 
Раздел І 

Общи положения 

Чл. 1. (1) Приемането на студенти в ИУ – Варна се извършва 
след успешно положен конкурсен електронен кандидатстудентски 
изпит (тест) или с оценка от държавен зрелостен изпит (положен в 
периода 2008 − 2023 г.) по избор на кандидат-студента. 

(2) Допуска се едновременно кандидатстване във всички обя-
вени от ИУ – Варна специалности и форми на обучение (редовна и 
дистанционна), съгласно приложение №2. 

Чл. 2. (1) За учебната 2023/2024 г. студентите заплащат за обу-
чението си такса, определена с решения на Министерски съвет 
и/или Академичен съвет на ИУ - Варна. 

(2) Местата за приемане в ИУ – Варна се обявяват по специал-
ности, форми на обучение в рамките на утвърдения от Министерст-
во на образованието и науката (МОН) прием. 

(3) Местата по специалности и форми на обучение се обявяват 
при приемането на документите за кандидатстване. 

(4) При наличие на свободен капацитет ИУ – Варна може да 
организира прием на студенти за обучение срещу заплащане по реда 
на чл. 21, ал. 2 от ЗВО след решение на Академичния съвет. 

Чл. 3. (1) При подаване на документите за кандидатстване се 
заплаща такса съгласно действащите нормативни актове.  

(2) От тази такса се освобождават (при представяне на съответ-
ния документ): лица с трайни увреждания и намалена работоспо-
собност 70 и над 70 на сто; военноинвалиди и военнопострадали; 
кръгли сираци; лица, които към момента на навършване на пълноле-
тие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила 
на детето - настаняване в приемно семейство, социална услуга от 
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резидентен тип или специализирана институция; близнаци, когато 
са кандидатствали едновременно в ИУ – Варна; майки с три и пове-
че деца. 

Раздел ІІ 
Приемане на студенти 

Подраздел І 
Условия за кандидатстване 

Чл. 4. Приемът за всички планови места е с електронен канди-
датстудентски изпит (тест), с държавен зрелостен изпит (ДЗИ) и 
Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация 
(приложения №2 и №6). 

Чл. 5. (1) За обявените планови места могат да кандидатстват 
всички български граждани, в т.ч. лица с двойно гражданство, едно-
то от които е българско, които: 

1. са завършили средно образование, даващо им право да про-
дължат обучението си във висши училища; 

2. не изтърпяват присъда лишаване от свобода към началото на 
учебната година. 

(2) Лицата, завършили висше образование, субсидирано от 
държавата и придобили образователно-квалификационна степен 
„бакалавър“ или „магистър“ с 5-годишен срок на обучение, не могат 
да кандидатстват за второ висше образование, субсидирано от дър-
жавата, в същата или по-ниска от притежаваната от тях образова-
телно-квалификационна степен.  

(3) Чуждестранните граждани, постоянно пребиваващи на те-
риторията на Република България, чужденците от българска народ-
ност, по реда на ПМС №103/1993 г. и ПМС №228/1997 г., и гражда-
ни на държави-членки на ЕС и на Европейското икономическо 
пространство, както и чужденците, на които е предоставен статут на 
бежанци, кандидатстват по условията и реда, установени за българ-
ските граждани. 

(4) Не се допускат да кандидатстват за обявените планови мес-
та: 
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1. чуждестранни граждани, временно пребиваващи в Република 
България; 

2. лица, приети за студенти в същото или в друго висше учи-
лище, ако не представят документ, че са се отписали. 

Чл. 6. (1) Кандидат-студентите, лауреати на национални и 
международни олимпиади по смисъла на чл. 68, ал. 5 от ЗВО, за-
вършващи средно образование в годината, в която се провежда 
олимпиадата, се приемат без конкурсен изпит и извън утвърдения от 
МОН прием. 

(2) Лауреати на национални и международни олимпиади по 
смисъла на чл. 68, ал. 5 от ЗВО и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за дър-
жавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища 
на Република България ползват еднократно правата по предходната 
алинея. 

(3) ИУ – Варна организира национални олимпиади по смисъла 
на чл. 68, ал. 5 от ЗВО в следните тематични области: математика, 
информатика, български език и литература, география на България, 
икономика, управление и предприемачество и др. Резултатите, пос-
тигнати от кандидат-студентите на посочените олимпиади се приз-
нават при кандидатстване в ИУ – Варна съгласно разпоредбите на 
Правила за организиране и провеждане на международни студентс-
ки и ученически олимпиади, конкурси и състезания в Икономически 
университет – Варна. 

(4) Лауреатите на национални и международни олимпиади по 
смисъла на чл. 68, ал. 5 от ЗВО при записване за студенти в ИУ – 
Варна ползват облекчения съгласно чл. 6 от Правилата за условията 
и реда за приемане на студенти по чл. 68, ал. 3 и 5 от ЗВО, за облек-
ченията на студенти по чл. 70, ал. 2 от ЗВО и за таксите на някои ка-
тегории студенти по чл. 95, ал. 2 от ЗВО. 

Чл. 7. (1) ИУ – Варна дава възможност за ранно записване на 
лицата по чл. 6, както и на получилите оценка минимум Мн. добър 
5,00 на електронен кандидатстудентски изпит, положен в универси-
тета. 

(2) Подаването на документи, класирането и записването се из-
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вършва по обявените графици в приложение 1 и приложение 3.  
(3) Документите, необходими за ранно записване, са посочени в 

чл. 8, ал. 10. 
Подраздел ІІ 

Документи за кандидатстване 

Чл. 8. (1) В сроковете, посочени в приложение 1, кандидат-
студентите подават следните документи: 

1. оригинал и копие на дипломата за завършено средно образо-
вание – оригиналът на дипломата се връща на кандидата веднага 
след сверяване с копието и заверка от длъжностното лице, което 
приема кандидатстудентските документи; копията на дипломите не 
се връщат по пощата; 

2. удостоверение от средното училище с изчислен среден ус-
пех, подписано от директора на училището – когато в дипломата за 
средно образование не е вписан средният успех; 

3. кандидатите за специалности „Международен бизнес (с пре-
подаване на английски език)”, „Счетоводство (с преподаване на анг-
лийски език)“, „Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски 
език)“ и „Международен туризъм” (с преподаване на руски език) 
представят оригинал и две копия на сертификати, удостоверяващи 
нивото на владеене на чужд език, при условие че не докажат изис-
куемото ниво на владеене с оценка от положен ДЗИ (съгласно при-
ложение 5) – оригиналът на сертификата се връща на кандидата 
веднага след сверяване с копието и заверка от длъжностното лице, 
което приема кандидатстудентските документи; 

4. документ за самоличност (лична карта или друг документ за 
самоличност, който се връща на кандидата след идентифициране на 
самоличността му);  

5. състезателна карта (образец на университета); 
6. документ от МОН за кандидат-студентите, лауреати на наци-

онални и международни олимпиади по смисъла на чл. 68, ал. 5 от 
ЗВО по балообразуващите предмети в ИУ – Варна или удостовере-
ние за постигнати резултати на организираните от ИУ – Варна на-
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ционални олимпиади; 
7. документи за отписване от съответното висше училище в съ-

ответствие с чл. 5, ал. 4, т. 2; 
8. документ за внесена такса за участие в кандидатстудентския 

прием – таксата се внася при подаване на документите в касата на 
ИУ – Варна или с платежно нареждане в обслужващата университе-
та търговска банка, като във вносната бележка, в полето „задължено 
лице“, се изписва името – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на 
кандидат-студента, а за „основание на плащане“ се изписва „канди-
датстудентска такса“; 

9. документ, удостоверяващ определени обстоятелства – за ли-
цата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 
на сто, военноинвалидите и военнопострадалите, кръглите сираци, 
майките с три и повече деца, лицата, които към момента на навърш-
ване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на За-
кона за закрила на детето - настаняване в приемно семейство, соци-
ална услуга от резидентен тип или специализирана институция и 
близнаците, които кандидатстват едновременно в едно и също вис-
ше училище; 

10. нотариално заверено пълномощно, при условие че канди-
датстудентските документи се подават от упълномощено лице; 

11. за завършили средното си образование в училища извън 
България се представят допълнителни освен изброените документи, 
както следва: 

а) диплома за средно образование, легализирана, преведена и 
заверена в съответствие с подписаните договори между Република 
България и държавата, в която са издадени, или по реда на Правил-
ника за легализациите, заверките и преводите на документи и други 
книжа; 

б) удостоверение за признаване на завършено средно образова-
ние от регионалното управление по образование по местоживеене 
съгласно раздел II, чл. 4, ал. 5 от Наредба №2 от 14.04.2003 г. за 
признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени 
на образование и професионална квалификация по документи, из-
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дадени от училища в чужда държава или копие на дипломата, заве-
рено от МОН, ако е изготвено преди промените в посочената наред-
ба, в което са вписани преизчислените към шестобалната система 
оценки по отделните предмети и средният успех от дипломата; 

в) документ за владеене на български език, издаден от висше 
училище в Република България, или удостоверение от съответния 
регионален инспекторат по образование за положен изпит по бъл-
гарски език и литература с оценка по шестобалната система, или 
сертификат от успешно положен тест по български език с минимал-
но ниво В2 по смисъла на Наредба за държавните изисквания за 
приемане на студенти във висшите училища на РБългария (с изклю-
чение на лицата, кандидатстващи за специалностите „Междунаро-
ден бизнес (с преподаване на английски език)“, „Счетоводство (с 
преподаване на английски език)“, „Бизнес и мениджмънт (с препо-
даване на английски език)“ и „Международен туризъм (с препода-
ване на руски език)“; лицата, които се явяват на изпит по български 
език пред комисия в ИУ – Варна, заплащат такса, определена със 
заповед на ректора на ИУ – Варна;  

г) документ, удостоверяващ правото на кандидата да се обучава 
в степента, за която кандидатства в своята страна. 

(2) Подадените кандидатстудентски документи важат за канди-
датстване едновременно за всички обявени места, при условие че са 
записани със съответните словесни наименования и шифри в състе-
зателната карта. 

(3) При подаване на документите длъжностното лице, след 
тяхната проверка, отбелязва входящия номер на състезателната кар-
та и връща на кандидат-студента компютърна разпечатка с входящ 
номер, която съдържа личните данни и реда на желаните специал-
ности. 

(4) След подаване на документите не се допускат промени в 
състезателната карта.  

(5) След определените срокове кандидатстудентски документи 
не се приемат и не се правят поправки в картата за класиране.  

(6) Не се приемат документи по пощата. 
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(7) Не се приемат кандидатстудентски заявления, към които не 
са приложени всички необходими документи или те не са попълне-
ни точно и четливо. 

(8) Отговорността за подреждането и изписването на наимено-
ванието и шифъра на специалностите и формите за обучение в със-
тезателната карта е изцяло на кандидат-студента. При класирането 
се спазва последователността на шифрите на специалностите, а не 
на тяхното словесно описание. 

(9) Подаването на документите става лично от кандидат-
студента или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, 
което става неразделна част от набора документи по чл. 8. Докумен-
ти за кандидатстване се подават и онлайн чрез университетската 
система за прием в ОКС „бакалавър“. 

(10) При кандидатстване за ранно записване се подават следни-
те документи: 

1. документи по чл. 8, ал. 1, т. 4, т. 5, т. 6, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11; 
2. документ от средното училище за оценките по български 

език и литература, математика и изчислен среден успех за 11 клас. 
 

Подраздел ІІІ 
Кандидатстудентски изпити 

Чл. 9. (1) ИУ – Варна организира и провежда електронни кан-
дидатстудентски изпити.  

(2) Кандидат-студентите полагат електронни кандидатстудент-
ски изпити в ИУ – Варна по обявен на сайта на университета гра-
фик. 

(3) Провеждането на електронните кандидатстудентски изпити 
се извършва от технически комисии към Тестов център в Центъра за 
изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни 
технологии (ЦИПНИКТ) на ИУ – Варна по утвърден регламент. 

(4) Всеки кандидат-студент има право да се яви на електронен 
кандидатстудентски изпит по Математика, География на България, 
Български език и литература и Икономика на всички обявени в гра-
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фика дати, като всеки от конкурсните изпити важи за кандидатства-
не във всички специалности (приложение №2). 

Чл. 10. (1) Конкурсните изпити се провеждат по програми, със-
тавени от комисии, назначени от ректора на ИУ – Варна, в съответс-
твие с учебния материал в средните училища. 

(2) Тестовете по Български език и литература, География на 
България и Икономика са с по 80 въпроса, а тестът по математика 
включва 40 въпроса. 

(3) Изпитните варианти се съставят автоматично от системата 
за генериране на тестове при стартиране на изпита. 

(4) Продължителността на електронните кандидатстудентски 
изпити е 2 часа.  

(5) Кандидат-студентите са задължени да се явят на изпит на 
всяка от заявените дати. Те задължително представят документ за 
самоличност (лична карта или друг документ за самоличност) и до-
кумент за платена такса за явяване на изпит, или документ, удосто-
веряващ обстоятелствата по чл. 12, ал. 1, т. 4.  

(6) За изпита по математика е разрешено ползването на елект-
ронен калкулатор и справочник по математика за кандидат-студенти, 
издаден от ИУ – Варна, или други справочници, одобрени от МОН. 

(7) При доказано преписване или доказан опит за преписване 
чрез използване на помощни материали, свързани с електронния 
кандидатстудентски изпит, тестът на кандидат-студента се анулира. 

(8) По време на конкурсните изпити се забранява ползването на 
мобилни телефони и друга помощна комуникационна техника от 
кандидат-студентите освен устройството, чрез което се полага теста. 
При неспазване на забраната тестът се анулира.  

(9) Квесторите не съхраняват и не носят отговорност за посо-
чената в ал. 8 техника и оставени лични вещи на кандидат-
студентите. 

Чл. 11. Не се признават оценки от конкурсни изпити, положени 
в друго висше училище до окончателното класиране. 

Чл. 12. (1) Кандидат-студентите се регистрират за участие в 
електронните кандидатстудентски изпити онлайн, чрез сайта на ИУ 
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– Варна, при спазване на следните изисквания: 
1. заявка за явяване на изпит може да бъде направена до 12:00 

часа в деня преди обявената за изпит дата; 
2. заявка за следващо явяване на изпит по определен предмет, 

може да бъде направена след провеждане на изпита на вече заявена 
дата; 

3. успешно регистрираните кандидати за участие в електронен 
кандидатстудентски изпит заплащат такса, която се внася с платеж-
но нареждане в обслужващата ИУ – Варна търговска банка, като във 
вносната бележка, в полето „задължено лице“, се изписва името – 
собствено, бащино и фамилно и ЕГН на кандидат-студента, а за 
„основание на плащане“ се изписва „такса за участие в кандидатс-
тудентски изпит“; 

4. лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 
70 и над 70 на сто, военноинвалидите и военнопострадалите, кръг-
лите сираци, лицата, които към момента на навършване на пълноле-
тие 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, майките с три и 
повече деца и близнаците, които кандидатстват едновременно в ИУ 
– Варна, представят документ (оригинал и копие), удостоверяващ 
посочените обстоятелства непосредствено преди явяване на изпит. 

(2) При регистрация за участие в електронни кандидатстудент-
ски изпити кандидатите попълват трите си имена по лична карта, 
единен граждански номер и потвърждават декларация на основание 
чл. 6, пар. 1, б. "в" от Общ регламент за защита на личните данни 
(Регламент (ЕС) 2016/679), както и декларация, че са запознати с 
графика за подаване на документи за участие в класиране. 

(3) Регистрираните онлайн кандидат-студенти получават на 
електронната си поща потвърждение за участие в заявения изпит с 
посочени дата, зала и начален час. 

Чл. 13. Преди началото на всеки изпит се провежда инструк-
таж за работа със системата. 

Чл. 14. (1) Оценките, получени на всеки от изпитите, са рав-
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ностойни. 
(2) В балообразуването участва най-високата оценка, получена 

от кандидат-студента, независимо от вида на положения в ИУ – 
Варна електронен кандидатстудентски изпит (Математика, Българ-
ски език и литература, География на България или Икономика). 

Чл. 15. Кандидат-студентите, положили успешно електронен 
кандидатстудентски изпит, но неподали документи в сроковете, по-
сочени в приложение 1 на този правилник, губят правото си за учас-
тие в класирането.  

 
Подраздел ІV 

Резултати от електронните кандидатстудентски изпити 

Чл. 16. Резултатите от тестовете се генерират автоматично от 
системата въз основа на предварително определена оценъчна скала. 

Чл. 17. (1) За всеки въпрос, на който е даден верен отговор, се 
получават четири точки, а за всеки въпрос с грешен отговор се от-
нема една точка.  

(2) Устни изпити се разрешават само за незрящи кандидат-
студенти или за кандидат-студенти с доказано медицинско обстоя-
телство, което възпрепятства полагането на електронен изпит. За та-
зи цел се подава заявление до ректора, придружено с копие на ре-
шението от ТЕЛК. 

(3) Устните изпити се провеждат само през месец юни от коми-
сии, съставени в деня на изпита. 

Чл. 18. (1) Резултатите от електронните кандидатстудентски 
изпити се обявяват веднага след приключване на теста и са достъп-
ни в профила на кандидат-студента в системата за кандидатстудент-
ски прием.  

(2) Системата генерира дигитален сертификат за постигнатите 
резултати. При поискване след заплащане на такса кандидат-
студентът може да получи хартиено копие на сертификата. 

Чл. 19. Обявените оценки са окончателни и не подлежат на 
преоценка, съгласно чл. 8, ал. 2 от Наредбата за държавните изиск-
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вания за приемане на студенти във висшите училища на Република 
България. 

 
Подраздел V 

Образуване на бала за класиране 

Чл. 20. (1) Максималният бал (в балообразуването не участват 
оценки от профилирана, задължителна професионална, задължи-
телноизбираема или свободноизбираема подготовка) за класиране 
на кандидат-студентите за всички специалности е 24.00 и се образу-
ва като сума от: 

1. средния успех от дипломата за средно образование; 
2. оценката по български език и литература от дипломата за 

средно образование; 
3. оценката по математика от дипломата за средно образование; 
4. оценката от държавния зрелостен изпит, избран от кандида-

та, съгласно приложение 2, или оценката от електронния кандидатс-
тудентски изпит (Математика, Български език и литература, Геогра-
фия на България и Икономика). 

(2) Когато в дипломата на кандидат-студента за завършено 
средно образование няма оценка, която участва в образуването на 
състезателния бал, кандидатите трябва да са положили изпит по то-
зи учебен предмет в средно училище, определено от началника на 
съответното регионално управление на образованието към МОН. 
Изпитът се полага върху учебното съдържание по съответния уче-
бен предмет при условията и по реда на държавните зрелостни из-
пити. Лицето, издържало успешно изпита, получава удостоверение 
за положен изпит по общообразователен предмет, което е нераздел-
на част от дипломата за средно образование. 

(3) За гражданите на държави-членки на Европейския съюз и 
на Европейското икономическо пространство, които кандидатстват 
за специалностите „Международен бизнес (с преподаване на анг-
лийски език)“, „Счетоводство (с преподаване на английски език)“, 
„Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език)“ и „Меж-
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дународен туризъм (с преподаване на руски език)“ и нямат оценка 
по български език и литература от дипломата за средно образова-
ние, при образуване на бала за класиране се взема оценката от дър-
жавния зрелостен изпит по общообразователна подготовка по избор 
на кандидат-студента или оценката по официалния език в държавата 
на придобитата диплома. 

(4) За гражданите на държави-членки на Европейския съюз и 
на Европейското икономическо пространство, които нямат оценка от 
кандидатстудентски изпит или оценка от държавен зрелостен изпит 
съгласно чл. 20, ал. 1, т. 4, при образуване на бала за класиране се 
взема оценката по математика от дипломата за средно образование. 

(5) За гражданите на държави-членки на Европейския съюз и 
на Европейското икономическо пространство, които кандидатстват 
за обучение в специалност, преподавана на български език, и които 
в дипломата за завършено средно образование нямат оценка по чл. 
20, ал. 1, т. 2, могат да положат изпит по български език пред коми-
сия в ИУ – Варна.  

(6) В балообразуването участва най-високата оценка от поло-
жените електронни кандидатстудентски изпити. 

(7) Като балообразуващи от дипломата за средно образование 
се вземат оценките от курса на обучение по български език и лите-
ратура и математика, вписани в дипломата. 

(8) Не се образува състезателен бал за кандидатстващи с елект-
ронен изпит кандидат-студенти, които: 

1. са заявили участие, но не са се явили на нито един изпит; 
2. имат анулиран тест на всички положени изпити; 
3. са получили слаба оценка на всички положени изпити. 
(9) За специалностите „Международен бизнес (с преподаване 

на английски език)“, „Счетоводство (с преподаване на английски 
език)“, „Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език)“ и 
„Международен туризъм (с преподаване на руски език)“ се изисква 
определено ниво на владеене на чужд език. Нивото на владеене на 
английски и руски език се доказва чрез оценка от ДЗИ или сертифи-
кат, валиден към датата на подаване на документите (съгласно при-
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ложение 5). 
(10) Кандидат-студентите за специалности „Международен 

бизнес (с преподаване на английски език)“, „Счетоводство (с препо-
даване на английски език)“ и „Бизнес и мениджмънт (с преподаване 
на английски език)“, които владеят английски език, но не могат да 
удостоверят това с ДЗИ или сертификат съгласно приложение 5, мо-
гат да положат езиков тест (английски) в ЦИПНИКТ към ИУ – Вар-
на по предварително утвърден график.  

(11) За кандидатите за специалностите МИО и „Туризъм” се 
изисква владеене на чужд език (английски, немски, френски или 
руски). 

(12) Техническите грешки се отстраняват преди първото класи-
ране. 

 
Подраздел VІ 

Класиране на кандидат-студентите 

Чл. 21. Броят на местата за класиране се определя на основа-
ние утвърдения план от Министерския съвет, пропорционално на 
броя на: 

1. кандидатстващите по специалности; 
2. по форми на обучение (редовна и дистанционна). 
Чл. 22. В класирането участват само кандидат-студенти, поло-

жили успешно електронен кандидатстудентски изпит (тест) или 
държавни зрелостни изпити, както и случаите по чл. 6, ал. 3 и ал. 4.  

Чл. 23. (1) Класирането се извършва по низходящ ред на бала и 
по реда на посочените от кандидат-студента специалности в състе-
зателната карта, в съответствие с броя на местата по чл. 21.  

(2) В хода на класирането всички кандидат-студенти, посочили 
дадена специалност в състезателната карта и постигнали равен със-
тезателен бал с този на последния класиран в същата специалност и 
форма на обучение, се приемат за студенти. 

Чл. 24. (1) Кандидат-студентите са длъжни сами да се инфор-
мират за сроковете на отделните класирания, тяхното потвърждава-
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не и записване, съгласно графика в приложение 3. 
(2) Класираните кандидати имат право: 
1. да се запишат за студенти, ако са класирани по първата си 

желана специалност; 
2. да се запишат в специалността, в която са класирани (не по 

първо желание), като лично попълнят декларация за това и не учас-
тват в следващ етап на класиране; 

3. лично да попълнят декларация и потвърдят желанието си за 
участие в следващ етап на класиране, ако не са класирани по първа-
та си желана специалност; при наличие на свободни места кандида-
тите автоматично преминават в по-предно желание по реда на посо-
чените в състезателната карта специалности и форми на обучение. 

(3) При потвърждаване на желание за участие в следващ етап 
на класиране и при записване класираните студенти са длъжни да 
носят диплома оригинал за завършено средно образование, доку-
мент за самоличност и компютърна разпечатка с входящия номер. 

(4) Некласираните кандидат-студенти, поради недостатъчен 
състезателен бал, участват автоматично в следващ етап на класира-
не. 

(5) Класираните, но непотвърдили желанието си да се обучават 
или незаписалите се в определените срокове кандидат-студенти, се 
считат за отказали се от обучение в ИУ – Варна и губят правото си 
на по-нататъшно участие в класирането.  

(6) На класираните кандидат-студенти по чл. 7 се издава удос-
товерение за прием в съответна специалност и форма на обучение 
след заплащане на семестриална такса. В случаите по чл. 6, ал. 4 
внесената такса се възстановява на студента при окончателното за-
писване в ИУ – Варна.  

Чл. 25. (1) При наличие на свободни места след окончателното 
класиране същите се заемат от:  

1. некласирани кандидат-студенти в ИУ – Варна, които успеш-
но са положили електронен кандидатстудентски или държавен зре-
лостен изпит; 

2. кандидат-студенти, които успешно са положили аналогични 
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конкурсни изпити в други висши училища. 
(2) Балът на кандидат-студентите за допълнителния прием по 

ал. 1 се образува съгласно чл. 20, ал. 1. 
Чл. 26. Резултатите от различните класирания се обявяват на 

сайта на ИУ – Варна в съответните срокове, посочени в приложе-
ние 3. 

 
Подраздел VІІ 

Записване на новоприетите студенти 

Чл. 27. (1) Новоприетите студенти се записват със заповед на 
ректора. 

(2) ИУ – Варна публикува информация за записването на прие-
тите студенти в сайта на университета.  

(3) Новоприетите студенти се записват по график, определен от 
ректора. 

(4) При записването си освен подадените документи студентите 
представят още: 

1. диплома за средно образование – оригинал; 
2. четири снимки – формат 3,5/4,5; 
3. документи за записване на нови студенти (по образец само 

от ИУ – Варна); 
4. документ за самоличност; 
5. документ за внесена такса в обслужващата търговска банка, 

като във вносната бележка за „задължено лице“ се изписва името – 
собствено, бащино и фамилно и ЕГН на кандидат-студента, а за 
„основание на плащане“ се изписва „такса за обучение – специал-
ност, в която ще се обучава студентът“. 

(5) Класираните по първа желана специалност кандидат-
студенти, както и тези, които желаят да останат в специалността, в 
която са класирани не по първо желание, без да участват в следващо 
класиране, се записват с всички необходими документи. 

(6) Приетите студенти, които не са се записали в определените 
срокове, губят придобитите студентски права. 
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(7) Записването на приетите студенти е лично или с нотариално 
заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна част 
от папката опис на студента. 

Чл. 28. (1) ИУ – Варна приема (в рамките на плана по специал-
ност, определена от ректора) успешно издържалите електронни кан-
дидатстудентски или държавни зрелостни изпити съгласно чл. 68, 
ал. 3 от ЗВО кандидат-студенти: лица с трайни увреждания и нама-
лена работоспособност 70 и над 70 на сто, кръгли сираци, военно-
инвалиди и военнопострадали, майки с три и повече деца. 

(2) ИУ – Варна приема в рамките на плана успешно издържа-
лите електронни кандидатстудентски или държавни зрелостни из-
пити съгласно чл. 22 близнаци (ако и двамата са кандидатствали в 
университета и е приет само единият от тях). 

Раздел ІІІ 
Условия за кандидатстване на чуждестранни граждани 

в Икономически университет – Варна 

Чл. 29. Гражданите на държави-членки на Европейския съюз и 
на Европейското икономическо пространство кандидатстват и се 
обучават в ИУ – Варна по реда и условията, определени за българс-
ките граждани в ЗВО. Документите за кандидатстване са описани в 
раздел II от този правилник.  

Чл. 30. (1) Гражданите на държави извън Европейския съюз и 
Европейското икономическо пространство могат да кандидатстват и 
да се обучават: 

1. в изпълнение на междуправителствени спогодби за образова-
телен, научен и културен обмен; 

2. съгласно нормативни актове на Министерския съвет; 
3. съгласно условията, определени в чл. 95, ал. 8 от ЗВО.  
(2) Чуждестранните граждани, които кандидатстват при усло-

вията на чл. 95, ал. 8 от ЗВО, подават документите си в срок до 29 
септември в годината на кандидатстването. 

(3) Гражданите на държави извън Европейския съюз и Евро-
пейското икономическо пространство могат да кандидатстват и да 
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се обучават и при условията и по реда за приемане на българските 
граждани във висшите училища на Република България, ако: 

1. имат статут на постоянно пребиваващи на територията на 
Република България; 

2. имат статут на бежанци; 
3. са от българска народност, удостоверена по реда на ПМС 

103/1993 г. и ПМС №228/1997 г. за осъществяване на образователна 
дейност сред българите в чужбина. 

Чл. 31. (1) Гражданите на държави извън Европейския съюз и 
Европейското икономическо пространство се приемат за обучение 
чрез конкурс по документи във всички специалности, ако отговарят 
на следните условия: 

1. минималният среден успех от учебните предмети от доку-
мента за завършено средно образование, които са балообразуващи 
за специалността, за която кандидатстват, не може да бъде по-нисък 
от 62 % от максималната стойност по системата на оценяване в 
страната, в която е придобито средното образование;  

2. представили са следните документи: 
а) диплома за завършено средно образование; 
б) приложение към дипломата с оценките и скала за оценяване; 
в) удостоверение за признаване на завършено средно образова-

ние от регионалното управление по образование съгласно раздел II, 
чл. 4, ал. 5 от Наредба №2 от 14.04.2003 г. за признаване на завър-
шени етапи на училищно обучение или степени на образование и 
професионална квалификация по документи, издадени от училища в 
чужда държава  

г) документ, удостоверяващ правото на кандидата да се обучава 
в степента, за която кандидатства в своята страна; 

д) копие от документ за самоличност; 
е) две снимки паспортен формат; 
ж) документ, удостоверяващ двойното гражданство за лицата, 

които имат такова; 
з) документ за владеене на български език, издаден от висше 

училище в Република България – за кандидатите, които няма да 
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преминават през езикова и специализирана подготовка. 
(2) Кандидатите за специалности „Международен бизнес (с 

преподаване на английски език)“, „Счетоводство (с преподаване на 
английски език)“, „Бизнес и мениджмънт (с преподаване на анг-
лийски език)“ и „Международен туризъм (с преподаване на руски 
език)“, отговарящи на условията по т. 1 от предходната алинея, 
представят документите по т. 2, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и 
„ж” от същата алинея и сертификат за владеене на английски или 
руски език, валиден към датата на подаване на документите, съглас-
но приложение 5, или средно аритметична оценка от писмен и устен 
изпит по английски език или руски език, положен пред комисия в 
ИУ – Варна, или удостоверение от средното училище подписано от 
директора на училището, за това че обучението е проведено на анг-
лийски или руски език. 

(3) Документите по т. 2, букви „а“, „б“, „в“ и „г“ от ал. 1 се 
представят легализирани, преведени на български език и заверени в 
съответствие с разпоредбите на международните договори на Ре-
публика България с държавата, в която са издадени, а при липса на 
такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на 
документи и други книжа. 

Допълнителни разпоредби 

§ 1. Кандидат-студентите, представили документи с невярно 
съдържание, направили опит да дадат невярна информация при по-
пълване на кандидатстудентските си документи или да заблудят 
приемните комисии, или ръководството на университета, се отстра-
няват от участие в конкурса. Ако неверността на кандидатстудентс-
ките документи бъде установена след приемането на кандидата за 
студент, независимо от курса на обучение, той се отстранява от ИУ 
– Варна. 

§ 2. Заявления и жалби по всички кандидатстудентски въпроси 
се отправят до ректора на ИУ – Варна в 3-дневен срок след обявява-
не на окончателното класиране.  

§ 3. Приетите и записаните студенти, в случай че се откажат по 
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собствено желание от обучение в ИУ – Варна, следва да подадат за-
явление до ректора за отписване и да получат всички оригинални 
документи. Внесената семестриална такса не се възстановява.  

§ 4. На лицата по чл. 24, ал. 6, които не са подали необходимите 
документи в сроковете, посочени в приложение 1, т. 4, и приложе-
ние 3, т. 8, внесената семестриална такса не се възстановява. 

 
Заключителни разпоредби 

§ 5. Правилникът е разработен въз основа на Закона за висшето 
образование, наредбите за държавните изисквания за приемане на 
студенти, Класификатора на областите на висше образование и про-
фесионалните направления и други действащи подзаконови норма-
тивни актове. 

§ 6. ИУ – Варна запазва правото си да актуализира съдържащи-
те се в този правилник изисквания при настъпили изменения в нор-
мативните актове. 

§ 7. Правилникът е приет на заседание на АС на 01.12.2022 г. 
(протокол № 39). 
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Приложение 1 
 

Срокове за подаване 
на кандидатстудентски документи 

 
Работно време на комисиите по прием на документи 

от 8:00 до 16:30 часа (без събота и неделя и официалните празници) 

1 От 06 март до 13 март 2023 г. включи-
телно 

За кандидат-студенти, кан-
дидатстващи за ранно за-
писване 

2 От 18 април до 20 април 2023 г. вклю-
чително 

За кандидат-студенти, кан-
дидатстващи за ранно за-
писване 

3 От 03 май до 05 май 2023 г. включител-
но 

За кандидат-студенти, кан-
дидатстващи за ранно за-
писване 

4 От 20 юни до 5 юли 2023 г. включител-
но 

За кандидат-студенти, 
завършили средно образо-
вание 

5 От 20 юни до 29 септември 2023 г. 
включително (съгласно чл.15, ал. 1 от 
Наредба за държавните изисквания за 
приемане на студенти във висшите учи-
лища на Република България) 

За кандидат-студенти, 
граждани на страни извън 
Европейския съюз и Евро-
пейското икономическо  
пространство 

 
 

 

Документи могат да се подават и онлайн 
чрез сайта на университета. 

Освен в Икономически университет – Варна документи могат да се 
подават онлайн чрез сайта на университета и в разкритите кандидатсту-
дентски бюра на Център за кандидатстудентска подготовка и информация 
(ЦКПИ) в обявените от тях срокове и градове. 
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Приложение 2 
Специалности и форми на обучение (Р/Д*) 

и начини на кандидатстване 
(с електронен кандидатстудентски изпит/ДЗИ) 

№ 
по ред СПЕЦИАЛНОСТ Форма на 

обучение 
1 Счетоводство и одит Р / Д 
2 Счетоводство (с преподаване на английски език) Р 
3 Финанси Р / Д 
4 Счетоводство и финанси Р 
5 Социална сигурност и застраховане Р 
6 Икономика и търговия Р / Д 
7 Бизнес икономика Р 
8 Предприемачество и инвестиционен мениджмънт Р 
9 Недвижими имоти и инвестиции Р / Д 

10 Маркетинг Р 
11 Дигитални медии и ПР Р 
12 Международен бизнес (с преподаване на английски език) Р 
13 Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език) Р 
14 Международни икономически отношения Р 
15 Индустриален бизнес и предприемачество Р / Д 
16 Логистика Р 
17 Аграрен бизнес Р 
18 Дигитални технологии в бизнеса Р 
19 Стокознание и митническа дейност Р 
20 Мениджмънт Р 

                                                      
* Р – редовна форма на обучение;  

Д – дистанционна форма на обучение. 
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21 Публична администрация Р 
22 Съдебна администрация Р 
23 Туризъм Р / Д 
24 Международен туризъм (с преподаване на руски език) Р 
25 Информатика и компютърни науки Р 
26 Мобилни и уеб технологии Р 
27 Data Science** Р 

Начини за кандидатстване 

С електронен кандидат-
студентски изпит (тест) 

С държавен зрелостен изпит (ДЗИ) 
или Държавен изпит 

за придобиване на професионална квали-
фикация  

По избор от: 
• Български език и литература; 
• География на България; 
• Математика; 
• Икономика 
(изпитите са валидни за всички 
специалности и форми на обуче-
ние) 

По избор от кандидатстудентите на ДЗИ (по-
ложен след 2008 г. по: 
• Български език и литература; 
• Математика; 
• Чужд език (английски, френски, немски, 

руски, испански и италиански); 
• Философски цикъл (Психология и логика, 

Етика и право, Философия); 
• История и цивилизация; 
• География и икономика; 
• Физика и астрономия;  
• Биология и здравно образование;  
• Химия и опазване на околната среда;  
• Информационни технологии 
• Държавен изпит за придобиване на профе-

сионална квалификация (по направления, 
изброени в приложение №6) 

 

                                                      
** Специалност „Data Science“ се предлага съвместно с Шуменски университет „Епископ Константин 
Преславски“ и Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“-гр. Варна. Разработена е в 
рамките на проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане 
на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, финансиран 
от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския со-
циален фонд на ЕС. 
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Приложение 3 

 

Срокове за класиране, потвърждаване 
и записване на кандидат-студентите 

1 14 март 2023 Обявяване на резултатите от класиране на 
кандидатствалите за ранно записване 

2 15, 16 и 17 март 2023 
Заплащане на семестриална такса и издаване 
на документ за прием в ИУ − Варна (за кан-
дидатствалите за ранно записване и приети в 
университета) 

3 21 април 2023 Обявяване на резултатите от класиране на 
кандидатствалите за ранно записване 

4 24, 25 и 26 април 2023 
Заплащане на семестриална такса и издаване 
на документ за прием в ИУ − Варна (за кан-
дидатствалите за ранно записване и приети в 
университета) 

5 9 май 2023 Обявяване на резултатите от класиране на 
кандидатствалите за ранно записване 

6 10, 11 и 12 май 2023 
Заплащане на семестриална такса и издаване 
на документ за прием в ИУ − Варна (за кан-
дидатствалите за ранно записване и приети в 
университета) 

7 7 юли 2023 Обявяване на резултатите от първо класиране  

8 10 до 13 юли 2023 Потвърждаване и записване с диплома  
оригинал  

9 14 юли 2023 Обявяване на резултатите от второ класиране  

10 17 и 18 юли 2023 Записване с диплома оригинал  
 
ВАЖНО! 
Кандидат-студентите са длъжни лично да проверяват изнесената 

информация за класиранията, потвърждаването и записването и да 
спазват посочените срокове. 

Документите за записване на нови студенти са по образец и се за-
купуват от университета. 
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Приложение 4 
Списък на шифрите 

по специалности и форми на обучение 

№ 
по 
ред 

Наименование 
на специалностите 

Кодове 
 

 

Редовно  
обуче-

ние 
/ ДП/ 

Дистан-
ционно 

обучение 
/платен 
прием/ 

Редовно  
обучение  
/платен 
прием/ 

1 Счетоводство и одит 01 02 34 
2 Счетоводство (с преподаване на английски език) 33  35 
3 Финанси 03 04 36 
4 Счетоводство и финанси 05  37 
5 Социална сигурност и застраховане 06  38 
6 Икономика и търговия 07 08 39 
7 Бизнес икономика 09  40 
8 Предприемачество и инвестиционен мениджмънт 10  41 
9 Недвижими имоти и инвестиции 11 12 42 
10 Маркетинг 13  43 
11 Дигитални медии и ПР 14  44 
12 Международен бизнес (с преподаване на английски 

език) 
15  45 

13 Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски 
език) 

32  46 

14 Международни икономически отношения 16  47 
15 Индустриален бизнес и предприемачество 17 18 48 
16 Логистика 19  49 
17 Аграрен бизнес 20  50 
18 Дигитални технологии в бизнеса 22  52 
19 Стокознание и митническа дейност 23  53 
20 Мениджмънт 24  54 
21 Публична администрация 25  55 
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22 Съдебна администрация 26  56 
23 Туризъм 27 28 57 
24 Международен туризъм (с преподаване на руски език) -  29 
25 Информатика и компютърни науки 30  59 
26 Мобилни и уеб технологии 31  60 
27 Data Science -  61 
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Приложение 5 

За прием на студенти по специалностите 
„Международен бизнес (с преподаване на английски език)”, „Счетоводство (с преподаване на анг-

лийски език)“,  „Бизнес и мениджмънт“ (с преподаване на английски език)  
и „Международен туризъм“ (с преподаване на руски език)* 

Специалности преподавани на английски език 
„Международен туризъм“ 
(с преподаване на руски 

език) 

ДЗИ Сертификати ДЗИ Сертификати 

Оценка от 
ДЗИ по 

Английски 
език 

Cambridge 
ESOL CAE IELTS PTE 

Academic 
PTE 

General 
TOEFL 
(IBT) 

Оценка 
от ДЗИ 

по 
Руски 
език 

МГУ; 
Институт 

 русского языка 
им. Пушкина; 

Институт 
дружбы  

                                                      
*  Таблицата представя минимални езикови прагове за прием на студенти по специалностите с преподаване на английски и руски език 
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народов им. П. 
Лумумбы 

Min 5,00 FCE, B, C Min 
45 

Min 
5,5 Min 55 Level 3 Min 65 Min 5,00 ТРКИ В2 
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Приложение 6 
Таблица на направленията и професиите, чиито държавни  

изпити за придобиване на професионална квалификация (по теория на професията и специалността – пре-
ди 2022) се признават за вход в ИУ − Варна 

Код на 
направ-
ление 

Код на 
специ-
алност 

Наименование 

Направление в 
ИУ − Варна, за 

което 
е валиден 
изпитът 

341 

Продажби на едро и дребно 

Икономика, 
Администра-

ция и  
управление,  

Туризъм, Ин-
форматика 

3410201 Продавач-консултант 
3410301 Брокер, специалност „Недвижими имоти” 
3410401 Търговски представител, специалност  

„Търговия на едро и дребно” 

342 

Маркетинг и реклама 
3420101 Маркетинг 
3420102 Търговско посредничество 
3420201 Сътрудник в маркетингови дейности,  

специалист „Маркетингови проучвания” 

343 Финанси, банково и застрахователно дело 
3430101 Банково дело 
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3430102 Застрахователно и осигурително дело 
3430103 Финансово посредничество 

344 

Счетоводство и данъчно облагане 
3440101 Счетоводна отчетност 
3440102 Счетоводство  
3440201 Митническа и данъчна администрация 
3440202 Митническо и данъчно обслужване 
3440301 Оперативно счетоводство  

345 

Стопанско управление и администрация 
3450101 Индустрия 
3450102 Търговия 
3450103 Земеделско стопанство 
3450104 Икономика и мениджмънт 
3450105 Предприемачество и мениджмънт 
345020 Фирмен мениджър 

3450205 Мениджмънт в туризма 
3450206 Мениджмънт в спорта 
3450210 Мениджмънт в производството на облекло и 

модния дизайн 
3450401 Бизнес услуги 
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3450501 Малък и среден бизнес 
3450201 Икономист, специалист „Индустрия” 

Икономика, 
Администра-

ция и  
управление,  

Туризъм, Ин-
форматика 

3450202 Икономист, специалист „Търговия” 
3450203 Икономист, специалист 

„Земеделско стопанство” 
3450204 Икономист, специалист 

„Икономика и мениджмънт” 
3450205 Икономист, специалист „Горско стопанство” 

346 

Секретарски и административни дейности 
3460101 Бизнес администрация (офис-мениджър) 
3460201 Административно обслужване (офис-секретар) 
3460401 Съдебна администрация 

347 3470101 Индустриални отношения 

481 

Компютърни науки 
4810101 Програмно осигуряване 
4810201 Системно програмиране 
4810301 Приложно програмиране 
4810401 Програмиране на изкуствен интелект 
4810501 Програмиране на роботи 

482 Приложна информатика 
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4820101 Икономическа информатика 
4820102 Икономическо информационно осигуряване 
4820401 Организатор „Интернет приложения”,  

специалист „Електронна търговия” 

811 
8110101 Организация на хотелиерството  
8110102 Организация и управление на хотелиерството  
8110601 Организация и управление в ресторантьорството  
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