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Р А Б О Т Е Н    С Т А Н Д А Р Т 

“ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА ЗА КЛАСИРАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА ДЪРЖАВИ 

ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО 

ПРОСТРАНСТВО” 

 
1. Работният стандарт за образуване на бала за класиране на граждани на държави извън 

Европейския съюз и Европейското икономическо пространство е разработен в 

съответствие с Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във 

висшите училища на Република България и Правилника за приемане на студенти в 

ОКС „бакалавър“ на Икономически университет – Варна. 

2. Съгласно чл. 11 от Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във 

висшите училища на Република България, във висшите училища на Република 

България могат да кандидатстват чужденци, които притежават документ за завършено 

средно образование, осигуряващо им достъп до обучение във висшите училища на 

страната, в която е придобито средното образование, или документ за завършено 

висше образование или степен на висше образование. 

3. Съгласно чл. 31 от Правилника за приемане на студенти в ОКС „бакалавър“ на 

Икономически университет – Варна, гражданите на държави извън Европейския съюз 

и Европейското икономическо пространство се приемат за обучение чрез конкурс по 

документи. Необходимите документи са изброени в чл. 12 на Наредбата за държавните 

изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България и в 

чл. 31, ал. 1, т. 2 от Правилника за приемане на студенти в ОКС „бакалавър“ на 

Икономически университет – Варна. 

4. Съгласно чл. 15, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти 

във висшите училища на Република България и чл. 31, ал. 1, т. 1 от Правилника за 

приемане на студенти в ОКС „бакалавър“ на Икономически университет – Варна, 

минималният среден успех от учебните предмети от документа за завършено средно 

образование, които са балообразуващи за специалността, за която кандидатства 



лицето, не може да бъде по-нисък от 62 на сто от максималната стойност по системата 

за оценяване в страната, в която е придобито средното образование.   

5. Съгласно Правилника за приемане на студенти в ОКС „бакалавър“ на Икономически 

университет – Варна, балообразуващи предмети за всички специалности са български 

език и литература, математика и оценката от ДЗИ, избран от кандидата или оценката от 

електронния кандидатстудентски изпит. 

6. В изпълнение на горното и в съответствие с факта, че чуждестранните граждани нямат 

оценка по български език и литература, балообразуващи предмети за техния прием са: 

1. Математика; и 

2. Оценка от документа за завършено образование по избран от кандидата учебен 

предмет. 

Минималният среден успех от тези два предмета не може да бъде по-нисък от 62 на 

сто от максималната стойност по системата за оценяване в страната, в която е 

придобито средното образование. 
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